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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 209
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам о.з. вицеадмирал Румен Георгиев Николов с орден „За военна заслуга“
първа степен за големите му заслуги за развитието и укрепването на Българската армия,
за дългогодишната му и безупречна служба
и за приноса му за националната сигурност
на Република България.
Издаден в София на 21 август 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8014

УКАЗ № 210
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Н а г р а ж д а в а м о.з. г ен е р а л-л ей т ен а н т
Га л и м и р С т о я н о в Пех л и в а н о в с о рд ен
„За военна заслуга“ първа степен за големите
му заслуги за развитието и укрепването на
Българската армия, за дългогодишната му и
безупречна служба и за приноса му за нацио
налната сигурност на Република България.
Издаден в София на 21 август 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8015

УКАЗ № 211
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам о.з. генерал-лейтенант Пламен Асенов Атанасов с орден „За военн а заслуга“ първа степен за големите му заслуги
за развитието и укрепването на Българската

армия, за дългогодишната му и безупречна
служба и за приноса му за националната
сигурност на Република България.
Издаден в София на 21 август 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8016

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178
ОТ 24 АВГУСТ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 220 на Министерския съвет от 2003 г. за
определяне на състава и дейността на Държавно-обществената консултативна комисия
по проблемите на безопасността на движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 49 от 2004 г., бр. 89 и 96 от
2005 г., бр. 43, 53 и 71 от 2008 г., бр. 79 и 93
от 2009 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 62 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „16“ се заличава.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Членове на комисията са: заместникминистър на финансите, заместник-министър
на труда и социалната политика, заместникминистър на правосъдието, заместник-министър на образованието и науката, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на околната среда и водите,
заместник-министър на младежта и спорта,
заместник на главния прокурор, директорът
на служба „Военна полиция“, председателят
на Държавната агенция за закрила на детето, председателят на Управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура“, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“, заместник
изпълнителен директор на Националната
агенция за приходите, началникът на отдел
„Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“ при Министерството на
вътрешните работи, заместник-председател на
Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България или
упълномощен негов заместник, председателят
на Българския Червен кръст, председателят
на Съюза на българските автомобилисти и
председателят на Асоциацията на българските
застрахователи.
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(3) Председателят на комисията може да
кани за участие в заседанията и председателите
или определени от тях членове на постоянните
комисии на Народното събрание.“
3. В ал. 4 думата „Членовете“ се заменя с
„Председателят, заместник-председателите и
членовете“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „заместник-министър
на вътрешните работи, заместник-министър
на транспорта и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството,
определени от съответните министри в срока
по чл. 1, ал. 3“ се заменят с „министърът на
регионалното развитие и благоустройството,
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или определени
от тях заместник-министри и определен от
министъра на вътрешните работи заместникминистър на вътрешните работи“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Председателят на комисията може да
привлича представители на отделните министерства и организации чрез съответните им
ръководители, както и експерти по проблемите
на безопасността на движението по пътищата,
на които да възлага изпълнението на определени задачи, свързани с работата на комисията. Привлечените представители и експерти
изпълняват безвъзмездно възложените задачи.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „подпомага“ се добавя „от определен от него“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „на заседание“ се заменят с „на
ежемесечни заседания“;
б) създава се изречение второ: „При необходимост председателят може да свиква и
извънредни заседания.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Секретарят организира и подпомага
дейността на комисията, като:
1. организира, координира и контролира
подготовката на заседанията на комисията и
участва в тях;
2. осигурява чрез съответните органи на
изпълнителната власт и на местното само
управление, както и чрез други организации
информация и материали, необходими за
анализа и подготовката на въпросите, които
подлежат на разглеждане от комисията;
3. координира изготвянето на анализи и
експертизи по въпроси от компетентността
на комисията;
4. контролира изпълнението на задачите,
поставени на експертите по чл. 2, ал. 4;
5. координира разработването, изпълнението и отчитането на национални програми за
подобряване състоянието на безопасността на
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движението по пътищата, които се приемат
от Министерския съвет;
6. координира изготвянето на ежегоден
доклад за състоянието на безопасността на
движението по пътищата, който се разглежда
от Министерския съвет;
7. изпълнява и други функции, определени
с нормативен акт или възложени му от председателя на комисията.“
§ 5. Създават се чл. 5а, 5б, 5в и 5г:
„Чл. 5а. (1) Дневният ред за ежемесечните заседания на комисията задължително включва:
1. отчет за дейностите и събитията през
предходния месец, свързани с безопасността
на движението по пътищата, предприети от
Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
Министерството на образованието и науката
и Националното сдружение на общините в
Република България;
2. доклад на отдел „Пътна полиция“ в
Главна дирек ци я „Национа лна полици я“
при Министерството на вътрешните работи
относно пътнотранспортните произшествия,
нарушенията на пътя и пътната обстановка за
предходния месец, представяне на текущите
дейности на служителите от пътна полиция
в страната за текущия и следващия месец,
представяне на текущите дейности, финансирани от Фонда за безопасност на движението,
и възможностите за бъдещи такива дейности;
3. отчет на Агенция „Пътна инфраструктура“ и на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата, пътните знаци, пътната
маркировка и пътната сигнализация;
4. представяне от Националното сдружение на общините в Република България на
актуални въпроси, дейности и проблеми на
местната власт, свързани с пътната безопасност, поставени от общините на вниманието
на сдружението;
5. представяне на инициативи за нормативни промени, текущи и предстоящи нормативни
предложения за обсъждане;
6. представяне на граждански инициативи – доклади и предложения на неправителствените организации, членове на комисията
относно дейността им през изминалия, текущия и следващия месец;
7. отчетност и разискване на проблемите
на пътната безопасност от останалите членове
на комисията – проведени акции, инициативи
или концепции;
8. изготвяне на календар-график на дейностите и събитията, свързани с подобряване
на безопасността на движението по пътищата.
(2) Веднъж на всяко тримесечие в дневния
ред за заседанията на комисията задължително
се включва:
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1. представяне на отчет от Министерството на вътрешните работи, изготвен от
Главна дирекция „Национална полиция“, за
постъпилите по бюджета на министерството
приходи от глоби за изминалото тримесечие,
наложени за нарушения на Закона за движението по пътищата;
2. доклад на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за дейностите
от компетентност на Агенцията, свързани с
пътната безопасност;
3. представяне на доклад от Министерството на здравеопазването относно пътния
травматизъм за изминалото тримесечие;
4. представяне на доклад от Министерството
на правосъдието за съдебни дела и присъди
през изминалото тримесечие, свързани с
пътнотранспортни произшествия;
5. разглеждане на информация за постъпленията и разходите на Фонда за безопасност
на движението, изготвена от дирекцията в
Министерството на вътрешните работи, която
отговаря за планирането и управлението на
бюджета.
Чл. 5б. (1) Протоколът от проведено заседание на комисията се изпраща на министрите
и на ръководителите на съответните организации, които имат представители в комисията,
за предприемане на действия за изпълнение
на приетите решения.
(2) На заседание на комисията се отчитат
резултатите от предприетите действия по изпълнение на приетите решения от предходното
заседание на комисията.
(3) На заседание през март се отчита пътнотранспортната обстановка през предходната
година и се изготвя годишен доклад до Министерския съвет.
(4) Годишният доклад по ал. 3 се съгласува с членовете на комисията и се внася от
председателя на комисията за разглеждане и
приемане от Министерския съвет.
Чл. 5в. (1) Приетите решения на заседание
на комисията се изпращат от председателя на
комисията до областните управители, както
и до кметовете на общини, за които в решенията е предвидено изпълнение на конкретни
дейности, за планиране на действия за подобряване на пътнотранспортната обстановка.
(2) Областните управители изпращат шестмесечни и годишни отчети до комисията
за изпълнение на предприетите действия и
постигнатите резултати по ал. 1.
(3) К ме т ове т е на общ и н и п редс та вя т
шестмесечни и годишни отчети пред комисията за изпълнение на предприетите действия и постигнатите резултати по ал. 1 чрез
представителя на Националното сдружение
на общините в Република България, който
участва в комисията.
Чл. 5г. Всяко полугодие комисията приема
отчет за своята дейност. Отчетът се представя
на Министерския съвет и се публикува на интернет страниците на министерствата и организациите, включени в състава на комисията.“
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С Т Р. 5

Заключителни разпоредби
§ 6. В срок две седмици от влизането в сила
на постановлението министрите и ръководителите на съответните организации определят
представителите по чл. 1, ал. 2 и чл. 2, ал. 2.
§ 7. Постановлението влиза в сила 10 дни
след обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179
ОТ 24 АВГУСТ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна
образователна среда“, одобрена с Решение
№ 271 на Министерския съвет от 2018 г. за
одобряване на национални програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 5 618 978 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за финансово
осигуряване на дейностите по Национална
програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобрена с Решение № 271
на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на
образованието.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено
предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 55а от Закона за

ВЕСТНИК

БРОЙ 72

публичните финанси и т. 3 от Решение № 271
на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на
образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на средствата по модули на Национална програма „Осигуряване на съвременна
образователна среда“ за 2018 г.
Община

Област

Модул „Модернизиране на сист ем ат а н а
п р о ф е сио налното образование“

1

2

3

Мо д у л „ По - Модул „ПодМодул
добряване на крепа на цело- „Осигурявауслови ята за
дневното
не на учение к с п е р и м е н - обучение на чески шкафтална работа учениците“
чета“
по природни
науки“
4

5

6

Общо

7

Банско

Благоевград

2 677

2 677

Белица

Благоевград

3 224

3 224

Благоевград

Благоевград

20 459

Гоце Делчев

Благоевград

9 587

Гърмен

Благоевград

4 253

Кресна

Благоевград

703

Петрич

Благоевград

11 974

Разлог

Благоевград

Сандански

Благоевград

Сатовча

Благоевград

4 682

Симитли

Благоевград

2 521

Струмяни

Благоевград

1 012

Хаджидимово

Благоевград

2 710

Якоруда

Благоевград

1 870

Айтос

Бургас

7 750

9 951

Бургас

Бургас

65 170

9 255

Камено

Бургас

1 698

Карнобат

Бургас

7 649

Малко Търново

Бургас

617

Несебър

Бургас

5 780

12 280

18 060

Поморие

Бургас

6 105

19 737

25 842

Приморско

Бургас

755

5 356

6 111

Руен

Бургас

7 527

18 466

65 497

Созопол

Бургас

2 212

8 837

11 049

Средец

Бургас

3 378

Сунгурларе

Бургас

2 797

Царево

Бургас

2 127

9 822

34 617

64 898

16 860

26 447

9 898

14 151
7 500

8 203

28 978

50 952

5 642

13 424

19 066

11 387

12 779

24 166

15 882

50 386

12 530

15 051

10 000

29 822

1 012
9 172

29 709

14 522

26 404

7 118

8 988

116 976

191 401

9 055

10 753

6 580

43 938

17 701

617

39 504

9 960

2 878

6 256

19 078

31 835

7 240

9 367
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1

2

3

ВЕСТНИК
4

С Т Р. 7
5

6

7

Аврен

Варна

2 487

3 866

6 353

Аксаково

Варна

4 116

9 782

13 898

Белослав

Варна

2 933

1 395

4 328

Бяла

Варна

789

Варна

Варна

74 245

165 034

239 279

Ветрино

Варна

755

Вълчи дол

Варна

3 447

2 596

16 027

Девня

Варна

1 595

Долни чифлик

Варна

4 973

Дългопол

Варна

Провадия
Суворово
Велико Търново

Велико Търново

18 798

Горна Оряховица

Велико Търново

8 988

Елена

Велико Търново

2 743

Златарица

Велико Търново

1 407

Лясковец

Велико Търново

1 973

Павликени

Велико Търново

5 247

Полски Тръмбеш

Велико Търново

2 933

Свищов

Велико Търново

5 643

10 932

16 575

Стражица

Велико Търново

3 739

6 939

10 678

Сухиндол

Велико Търново

635

635

Белоградчик

Видин

1 698

1 698

Бойница

Видин

686

686

Брегово

Видин

840

840

Видин

Видин

13 721

Грамада

Видин

120

Димово

Видин

1 887

7 432

9 319

Кула

Видин

703

3 850

4 553

Макреш

Видин

103

Ново село

Видин

566

Ружинци

Видин

1 424

Чупрене

Видин

275

Борован

Враца

1 612

Бяла Слатина

Враца

7 579

Враца

Враца

20 700

48 903

69 603

Козлодуй

Враца

6 003

12 038

18 041

Криводол

Враца

2 213

10 968

23 181

Мездра

Враца

4 392

5 173

9 565

Мизия

Враца

1 406

6 310

7 716

Оряхово

Враца

2 590

8 010

10 600

Роман

Враца

1 441

1 602

3 043

Хайредин

Враца

Габрово

Габрово

10 152

3 738

13 890

Дряново

Габрово

1 269

3 280

4 549

Севлиево

Габрово

7 170

34 664

41 834

Трявна

Габрово

1 682

6 292

7 974

Балчик

Добрич

3 704

789
755
9 984

3 060

4 655

900

13 387

4 185

5 610

9 795

Варна

7 204

2 194

Варна

3 225

7 514

9 398
3 225

29 882

68 829

117 509

17 550

26 538
2 743
1 407

2 106

4 079
5 247
2 933

9 960

2 304

25 985
120

103
566
1 500

2 924

2 325

3 937

275
7 579

10 000

1 286

1 286

3 704

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН
1

2

Генерал Тошево

Добрич

Добрич

Добрич

Добричка
Каварна

3

ВЕСТНИК
4
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5

6

2 487

7
1 600

4 087

20 768

9 509

39 715

110 032

Добрич

3 003

9 267

2 150

14 420

Добрич

3 293

3 293

Крушари

Добрич

1 064

1 064

Тервел

Добрич

2 745

2 745

Шабла

Добрич

841

841

Ардино

Кърджали

1 886

Джебел

Кърджали

2 092

Кирково

Кърджали

4 476

Крумовград

Кърджали

3 774

Кърджали

Кърджали

18 315

Момчилград

Кърджали

3 122

Черноочене

Кърджали

1 989

Бобов дол

Кюстендил

1 337

Бобошево

Кюстендил

69

Дупница

Кюстендил

11 166

Кочериново

Кюстендил

978

Кюстендил

Кюстендил

10 754

Невестино

Кюстендил

515

Рила

Кюстендил

137

137

Сапарева баня

Кюстендил

1 012

1 012

Трекляно

Кюстендил

103

Априлци

Ловеч

583

583

Летница

Ловеч

1 321

1 321

Ловеч

Ловеч

11 423

29 738

41 161

Луковит

Ловеч

6 225

5 108

11 333

Тетевен

Ловеч

4 631

Троян

Ловеч

5 987

Угърчин

Ловеч

2 024

Ябланица

Ловеч

2 504

Берковица

Монтана

3 859

Бойчиновци

Монтана

Брусарци

Монтана

Вълчедръм

40 040

3 000

4 886
2 092

17 885

4 740

9 216

8 082

11 856

17 370

53 570

1 260

3 249

3 122
1 337
69
32 596

43 762

8 064

18 818

978
515

1 116

9 997

1 219

14 891

19 522

2 496

18 480
2 024

3 720

6 224

4 030

17 871

1 218

5 985

7 203

806

5 950

6 756

Монтана

2 092

6 370

8 462

Вършец

Монтана

1 835

1 835

Георги Дамяново

Монтана

686

686

Лом

Монтана

7 940

Медковец

Монтана

944

Монтана

Монтана

12 725

Чипровци

Монтана

257

257

Якимово

Монтана

772

772

Батак

Пазарджик

1 474

9 974

2 600

14 048

Белово

Пазарджик

1 767

9 966

11 843

23 576

Брацигово

Пазарджик

1 715

9 980

4 830

16 525

Велинград

Пазарджик

11 133

20 000

39 519

70 652

Лесичово

Пазарджик

755

Пазарджик

Пазарджик

28 571

9 982

1 885

9 825
944

9 382

20 691

42 798

755
3 269

42 706

74 546
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1
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча
Сърница
Брезник
Земен
Ковачевци
Перник
Радомир
Трън
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Левски
Никопол
Плевен
Пордим
Червен бряг
Кнежа
Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
Лъки
„Марица“
Перущица
Пловдив
Първомай
Раковски
„Родопи“
Садово
Стамболийски
Съединение
Хисаря
Куклен
Сопот
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Самуил
Цар Калоян

2
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград

Борово

Русе

3

ВЕСТНИК
4

5
4
4
3
5
1
1
1

17
2

40 950

39 756
40 950
39 650

С Т Р. 9

1
3
3
3
1
3
1
31
1
6
4
12
2
1
11
1
4
2
84
6
6
2
3
3
1
2
1
1
1
7
3
2
13
2
1

236
441
722
590
149
458
286
223
17
289
882
635
595
138
636
688
115
499
527
234
458
637
390
984
161
270
457
646
343
547
624
857
363
980
899
860
087
132
212
475
458
852
032
910
127
240
162
098
926

6

9 992

19 303

1 120

7
12
13
7
21
1
1
1
1

56 876
5 416

93
8

7 019

8
3
3
9
1
49
1
104
4
20
14
20
2
1
18
12

8
9
4
6

700
275
080
143

5 410
4 730
18 551
9 500
8 915

54
2
4
1
7

420
620
580
472
161

558
6 930
10 460
6 701
145
28
6
16
2
15

715
092
838
089
750
035

5 952
9 939

18 267
9 628
19 191
19 071

3
6
9
1
6
18

020
204
490
560
744
350

1 418

11
2
230
74
54
18
46
18
1
8
11
4
8
16
23
18
31
21
21

936
716
802
725
149
458
286
343
17
468
298
635
614
138
636
098
115
179
527
205
078
717
777
145
161
828
387
106
343
248
624
572
211
768
988
260
122
132
164
414
478
056
522
737
499
590
353
587
926

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН
1

2

3

ВЕСТНИК
4
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6

7

Бяла

Русе

2 573

Ветово

Русе

2 983

Две могили

Русе

1 887

Иваново

Русе

515

Русе

Русе

32 518

Сливо поле

Русе

1 459

Ценово

Русе

600

Алфатар

Силистра

343

Главиница

Силистра

1 818

Дулово

Силистра

6 775

Кайнарджа

Силистра

2 727

Силистра

Силистра

9 997

9 232

Ситово

Силистра

1 458

9 531

Тутракан

Силистра

3 036

Котел

Сливен

3 876

Нова Загора

Сливен

8 438

9 920

11 026

29 384

Сливен

Сливен

28 897

28 222

71 719

128 838

Твърдица

Сливен

3 481

18 310

21 791

Баните

Смолян

601

Борино

Смолян

497

Девин

Смолян

3 103

Доспат

Смолян

1 527

9 920

809

3 382

4 733

17 636
1 887
515

8 835

58 730

100 083

2 475

3 934
600

9 936

10 279
1 818
12 930

19 705

5 934

25 163

2 727
10 989
2 169

5 205
3 876

601
9 900

10 397
3 971

9 988

7 074
11 515

Златоград

Смолян

2 847

8 218

Мадан

Смолян

2 452

900

Неделино

Смолян

1 183

Рудозем

Смолян

2 538

Смолян

Смолян

9 245

Чепеларе

Смолян

Столична

София-град

Антон

София област

206

Божурище

София област

1 080

Ботевград

София област

7 101

Годеч

София област

1 029

Горна Малина

София област

1 647

Долна баня

София област

1 732

Драгоман

София област

600

600

Елин Пелин

София област

4 287

4 287

Етрополе

София област

4 219

Златица

София област

1 818

Ихтиман

София област

Копривщица

София област

Костенец

София област

3 653

9 987

Костинброд

София област

3 036

9 369

Мирково

София област

240

Пирдоп

София област

Правец

София област

Самоков

София област

8 901

Своге

София област

2 469

3 352
1 183

6 798

9 336

10 000

34 007

53 252

2 070

4 111

19 138

579 686

850 691

1 200

1 406

14 007

30 447

2 041
251 867

11 065

1 080
9 339

1 029
4 800

6 447
1 732

4 219
11 088

12 906

4 854

3 268

8 122

1 526

2 008

3 534

2 472

16 112

4 701

17 106

2 400

2 640

1 406

1 172

2 578

2 540

4 974

7 514

40 846

79 415

2 290

4 759

29 668
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ВЕСТНИК
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С Т Р. 1 1
5

6

7

Сливница

София област

2 298

2 298

Чавдар

София област

172

172

Челопеч

София област

Братя Даскалови

Стара Загора

Гурково

Стара Загора

1 321

Гълъбово

Стара Загора

3 686

Казанлък

Стара Загора

15 987

Мъглиж

Стара Загора

3 532

Николаево

Стара Загора

2 624

2 624

Опан

Стара Загора

206

206

Павел баня

Стара Загора

4 272

7 637

11 909

Раднево

Стара Загора

3 946

1 674

5 620

Стара Загора

Стара Загора

36 137

46 398

102 532

Чирпан

Стара Загора

6 586

8 240

14 826

Антоново

Търговище

978

3 276

4 254

Омуртаг

Търговище

4 286

5 184

9 470

Опака

Търговище

1 235

5 945

25 162

Попово

Търговище

40 625

6 844

9 292

5 792

62 553

Търговище

Търговище

38 831

12 983

9 994

10 374

72 182

Димитровград

Хасково

10 531

9 574

20 105

Ивайловград

Хасково

1 064

3 012

4 076

Любимец

Хасково

2 143

6 660

8 803

Маджарово

Хасково

600

Минерални бани

Хасково

806

3 840

4 646

Свиленград

Хасково

5 626

4 397

10 023

Симеоновград

Хасково

1 972

5 408

Стамболово

Хасково

1 440

Тополовград

Хасково

2 521

Харманли

Хасково

4 786

8 400

13 186

Хасково

Хасково

24 131

21 615

45 746

Велики Преслав

Шумен

2 848

3 810

6 658

Венец

Шумен

1 646

1 080

2 726

Върбица

Шумен

2 333

1 904

4 237

Каолиново

Шумен

2 779

5 800

Каспичан

Шумен

1 493

Никола Козлево

Шумен

2 470

Нови пазар

Шумен

5 315

Смядово

Шумен

1 492

Хитрино

Шумен

927

Шумен

Шумен

23 652

Болярово

Ямбол

823

1 456

2 279

Елхово

Ямбол

3 601

8 694

12 295

Стралджа

Ямбол

3 087

2 130

13 285

„Тунджа“

Ямбол

3 327

5 855

9 182

Ямбол

Ямбол

5 220

65 803

ОБЩО:
8029

309

309

1 252

39 813

20 770

320 615

1 635 731

2 995

4 247

3 510

7 196

1 321

9 732

19 997

17 982

48 154

64 141

7 546

20 810

600

7 380
1 440
2 521

8 579
1 493

3 788
9 914

15 229
691

19 372

8 068

793 337

6 258
2 183

3 078

4 005

43 589

86 613

2 869 295 5 618 978
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180
ОТ 24 АВГУСТ 2018 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на културата за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по „Политика в областта на опазване на движимото и
недвижимото културно наследство“, бюджетна
програма „Опазване на недвижимото културно
наследство“, по бюджета на Министерството
на културата за 2018 г., като намалява разходите за издръжка и увеличава разходите за
„Персонал“, в т. ч. Персонал без делегирани
бюджети, със 150 000 лв.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1 да се намалят
показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2018 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 78, ал. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8030

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181
ОТ 24 АВГУСТ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция
„Одит на средствата от Европейския съюз“
към министъра на финансите, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 34 от 2009 г., бр. 34 и 52 от 2010 г.,
бр. 2 и 97 от 2011 г., бр. 6, 22 и 58 от 2012 г.,
бр. 63 и 88 от 2014 г., бр. 64 и 100 от 2015 г.,
бр. 100 от 2016 г. и бр. 40 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. Точка 12 се изменя така:
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„12. планира, организира и контролира:
а) внедряването на нови информационни
и комуникационни технологии в агенцията;
б) поддръжката на компютърната техника
и програмното осигуряване;
в) осиг у ряването на взаимодействие с
автоматизираните информационни системи,
функциониращи в други държавни органи и
институции;“.
2. Точка 13 се отменя.
§ 2. В чл. 21, т. 1 накрая се добавя „и
програмите по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм“.
§ 3. В чл. 21б, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. осъществява специфични одитни дейности
по програмите за териториално сътрудничество през програмните периоди 2007 – 2013 г. и
2014 – 2020 г., финансирани от Европейския
фонд за регионално развитие, Фонд „Връщане“ и от Фонд „Външни граници“, Програма
„Еразъм+“ и Българо-швейцарската програма
за сътрудничество;“.
§ 4. В приложението към чл. 6, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. На ред „дирекция „Одити на средствата
по регионална политика“ числото „20“ се
заменя с „24“.
2. На ред „дирекция „Одити на средствата
по социална политика и образование“ числото
„20“ се заменя със „17“.
3. На ред „дирекция „Одити на средствата
по териториално сътрудничество и други програми“ числото „12“ се заменя с „11“.
§ 5. В Класификатора на длъжностите в
администрацията, приет с Постановление
№ 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн.,
ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от
2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г.,
бр. 32, 36, 54, 76 и 86 от 2016 г., бр. 9, 44, 86
и 94 от 2017 г. и бр. 24 от 2018 г.), се създава
ред 67а:
„
Началник
на отдел
Ръв Изпълконителна
вод67а. 5
но
агенция
ниво „Одит на
5Б средствата
от ЕС“

5
маII
слугогис- младжебдитър
ши
но
ни

“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8031
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182
ОТ 24 АВГУСТ 2018 Г.

за допълнение на Постановление № 167 на
Министерския съвет от 2016 г. за определяне
на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Фонд „Убежище, миграция
и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“
за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 54 от
2016 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2016 г. и бр. 28
и 60 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 18 се правят следните допълнения:
1. В ал. 12 се създава изречение второ:
„В случай че ръководителят на отговорния
орган прецени, че дадено възражение е неоснователно, процедурата за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по отношение
на кандидата се прекратява.“
2. Създават се ал. 14 – 21:
„(14) Кандидати, по отношение на които
процедурата за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ е прекратена, могат да подадат писмени възражения срещу произнасянето
на ръководителя на отговорния орган чрез
ИСУН 2020, модул „Комуникация“, пред висшестоящ административен орган – министъра
на вътрешните работи или оправомощено от
него лице, в срок до 7 дни от деня, следващ
датата на писменото уведомяване за прекратяване на процедурата за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
(15) С подаване на възражението не могат
да се представят нови документи, които не
са били част от първоначално представеното
проектно предложение и/или не са допълнени
по реда на ал. 2.
(16) Министърът на вътрешните работи
или оправомощено от него лице определя
със заповед лица извън структурата на отговорния орган, които да извършват проверка
за основателността на получените по реда на
ал. 14 възражения. В проверката не могат да
участват лица, които са участвали в първоначалната оценка на проектните предложения,
както и лицата по ал. 8.
(17) Лицата по ал. 16 трябва да бъдат нечетен брой и да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност
за изпълнение на задачите и да отговарят на
изискванията по чл. 16, ал. 2 и 3. На лицата
по ал. 16 се осигурява достъп до цялата документация по възражението.
(18) След приключване на проверката на
получените възражения лицата по ал. 16 изготвят писмено становище до министъра на
вътрешните работи или до оправомощеното от
него лице, до ръководителя на отговорния орган
и до председателя на оценителната комисия
за основателността на всяко от възраженията.
(19) Въз основа на получените възражения и становищата по ал. 18 министърът на
вътрешните работи или оправомощеното от
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него лице се произнася по основателността
на всяко възражение.
(20) В случай че министърът на вътрешните работи или оправомощеното от него лице
прецени, че дадено възражение е основателно,
съответното проектно предложение се връща
в оценителния процес за техническа и финансова оценка. В случай че министърът на
вътрешните работи или оправомощеното от
него лице прецени, че дадено възражение е
неоснователно, процедурата за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по отношение на кандидата се прекратява.
(21) Ръководителят на отговорния орган
уведомява писмено кандидатите за резултатите
от разглеждането на техните възражения пред
министъра на вътрешните работи или оправомощеното от него лице в срок до 20 работни
дни след изтичането на срока по ал. 14 чрез
ИСУН 2020, модул „Комуникация“.“
Заключителни разпоредби
§ 2. В Постановление № 79 на Министерския
съвет от 2014 г. за създаване на комитети за
наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите,
съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм.
и доп., бр. 58, 76 и 101 от 2014 г., бр. 37 и 57
от 2015 г., бр. 2 и 46 от 2016 г., бр. 30 и 68 от
2017 г. и бр. 54 от 2018 г.), в чл. 12, ал. 8 след
думите „Оперативна програма „Добро управление“ се добавя „и за Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“.
§ 3. Постановлението влиза в сила в деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8032

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183
ОТ 27 АВГУСТ 2018 Г.

за приемане на Правилник за прилагане на
Закона за държавните помощи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилника за
прилагане на Закона за държавните помощи.
Заключителна разпоредба
Параграф единс твен. Прави лник ът за
прилагане на Закона за държавните помощи,
приет с Постановление № 61 на Министерския
съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 97 от 2007 г., бр. 10 от 2009 г.
и бр. 3 от 2010 г.), се отменя.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПРАВИЛНИК

за прилагане на Закона за държавните помощи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се определят
редът и условията за прилагане на Закона
за държавните помощи, наричан по-нататък
„закона“.
Чл. 2. (1) При определяне на целите и
разработване на съдържанието, параметрите
и механизмите за предоставяне и контрол на
помощите по чл. 13, ал. 1 от закона администраторите на помощ оформят планираните
мерки така, че да съдържат най-малко информация за:
1. правното основание на мярката;
2. описание на целите на мярката и обосновка за избора на режим по държавните
помощи или минималните помощи;
3. условията за кандидатстване, предоставяне и изпълнение по съответната мярка;
4. допустимите и недопустимите дейности,
разходи, получатели и партньори;
5. начина и информационните източници,
чрез които се контролира наличието и изпълнението на условията, имащи отношение към
държавните помощи/минималните помощи;
6. акта, с който се предоставя помощта;
7. размера на помощта в стойностно и
процентно изражение;
8. източника на финансиране.
(2) Разработването на съдържанието, параметрите и механизмите за предоставяне и
контрол за помощите в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и
ловното стопанство и рибарството се извършва
от министъра на земеделието, храните и горите
съобразно отраслови правила за държавните
помощи и актовете на Европейския съюз за
съответните сектори.
(3) Министърът на земеделието, храните и
горите определя администратор на държавна
помощ или на минимална помощ в областта на
земеделието, развитието на селските райони,
горското и ловното стопанство и рибарството в
комплекта документи по схемата за помощ или
чрез заповед. Когато помощта се предоставя
чрез приемане или издаване на нормативен
акт от компетентен орган, в него се определя
и съответният администратор на помощ.
Г л а в а

в т о р а

РЕД, ФОРМА, СЪДЪРЖАНИЕ И НАЧИНИ
ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ОЦЕНК А НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
И НА ОЦЕНЪЧНИ ДОКЛАДИ
Чл. 3. (1) Оценка на въздействието на
схеми за държавна помощ извън областта на
земеделието, развитието на селските райони,
горското и ловното стопанство и рибарството
се извършва за мерки:
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1. попадащи в обхвата на чл. 1, параграф 2,
буква „а“ от Регламент (ЕО) № 651/2014 на
Комисията от 2014 г. за обявяване на някои
категории помощи за съвместими с вътрешния
пазар в приложение на членове 107 и 108 от
Договора (ОВ, L 187 от 2014 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) № 651 от 2014 г.“;
2. предвиждащи предоставяне на държавни
помощи, за които се изисква уведомление
пред Европейската комисия, съобразно акт
на Европейския съюз, въз основа на които е
необходимо извършването на оценка;
3. за които е поискано извършването на
оценка от орган на Европейския съюз.
(2) План за оценка на въздействие на схема
за държавна помощ в областта на земеделието,
развитието на селските райони, горското и
ловното стопанство и рибарството се извършва
за мярка:
1. попадаща в обхвата на чл. 1, параграф 4,
буква „а“ от Регламент (ЕС) № 702/2014 на
Комисията от 2014 г. относно деклариране
на някои категории помощи в секторите на
селското и горското стопанство и в селските
райони за съвместими с вътрешния пазар в
приложение на членове 107 и 108 от Договора
за функционирането на Европейския съюз
и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006
на Комисията (ОВ, L 193 от 2014 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 702 от 2014 г.“;
2. която е предмет на уведомление и подлежи на оценка, когато е предвидено изрично
в акт на Европейската комисия или на друг
орган на Европейския съюз.
(3) План и доклад за оценка на въздействието по чл. 8, ал. 2, т. 2 и чл. 13, ал. 2 от
закона се изготвят съобразно действащата
Обща методика за оценка на държавната
помощ, одобрена от Европейската комисия.
(4) Отговорен за представянето на план и
доклад за оценка и за извършване на оценката
е администраторът на помощ.
(5) Схемите за помощ по ал. 1, т. 1 се
прилагат за срок до 6 месеца от датата на
влизането им в сила. Срокът на прилагане
може да бъде удължен, когато Европейската
комисия одобри плана за оценка на схемата.
В случай че Европейската комисия не одобри
плана за оценка на схемите в срок 6 месеца
от датата на влизането им в сила, администраторът на помощ преустановява действието
на схемите по ал. 1, т. 1 до одобрението на
плана или ги изменя.
(6) За схеми за помощ по ал. 1, т. 2 към
момента на съгласуване на уведомлението по
чл. 22 или на намерението по чл. 27 от закона
се представя и план за оценка.
(7) Предоставянето на план и на доклад за
оценка на въздействието пред Европейската
комисия се извършва от администратора на
помощ чрез министъра на финансите и Постоянното представителство на Република
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България в Европейския съюз. Планът за
оценка се подава пред Европейската комисия
чрез електронно уведомление.
(8) Администраторът на помощ изготвя и
предоставя на министъра на финансите уведомление за план за оценка по ал. 3 по електронен път във форма съгласно приложение I
на Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията
от 2004 г. за прилагането от Регламент (ЕО)
№ 659/1999 на Съвета относно определянето на
подробни правила за прилагането на член 93
от Договора за създаване на Европейската
общност (ОВ, L 140 от 2004 г.), наричан понататък „Регламент (ЕО) № 794 от 2004 г.“.
(9) Министърът на финансите осигурява
прозрачност на плана и на доклада за оценка
по ал. 3, като след съгласие на администратора на помощ публикува окончателните
им варианти на специализираната интернет
страница по чл. 22, т. 2 след одобрение от
Европейската комисия.
Г л а в а

т р е т а

ФОРМА И НАЧИН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД
ЕВРОПЕЙСК АТА КОМИСИЯ НА УВЕДОМЛЕНИЯТА ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
Чл. 4. (1) Уведомление по чл. 22 от закона
относно намерение за предоставяне на държавна помощ се изготвя от администратора
на помощ и се представя на министъра на
финансите във формите съгласно Регламент
(ЕО) № 794 от 2004 г.
(2) Уведомлението по ал. 1 се изготвя в
случаите на:
1. предварително у ведом яване (пренотификация) съгласно Кодекса на най-добри
практики при провеждане на процедури на
контрол на държавните помощи на Европейската комисия (ОВ, С 253 от 2018 г.);
2. уведомяване в съответствие с член 108,
параграф 3 от ДФЕС;
3. член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 794 от 2004 г.;
4. мярка, която не представлява държавна
помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от
ДФЕС, с цел осигуряване на правна сигурност.
(3) В случаите на ал. 2, т. 1 и 4 заедно с
уведомлението администраторът на помощ
изготвя и представя обосновка с информация
и доказателства за неизпълнение на поне един
критерий по чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.
Неизпълнението на критерий се аргументира
най-малко с позоваване на действащото национално законодателство и съобразно Известие
на Европейската комисия относно понятието
за държавна помощ, посочено в чл. 107, параграф 1 от ДФЕС (ОВ, C 262 от 2016 г.) или
в акт на Съда на Европейския съюз.
(4) В случаите на ал. 2, т. 2 и 3 се изготвя
и обосновка за съответствие с правото на
Европейския съюз. Обосновката съдържа
информация за изпълнение на критериите за
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съвместимост на помощта съобразно приложимия акт на Европейския съюз и принципите
по чл. 5, ал. 1 от закона.
(5) Обосновките по ал. 3 и 4 се изготвят в
писмена форма в свободен текст.
(6) Министърът на финансите съгласува
предварително уведомленията във вида, в
който подлежат на представяне пред Европейската комисия, в т.ч. с приложенията към
тях. Съгласуването се извършва с писмено
становище.
(7) Представянето на уведомленията пред
Европейската комисия се извършва по електронен път чрез Системата за електронно уведомяване за държавна помощ на Европейската
комисия – State Aid Notification Interactive 2
(система „SANI 2“). Администраторът на помощта изпраща на министъра на финансите
копие от информацията в системата „SANI
2“ и по официален път.
(8) Министърът на финансите управлява
(администрира) работата със системата „SANI
2“ на национално ниво.
(9) Декларацията по чл. 23, ал. 2 от закона
се изготвя по образец съгласно приложение
№ 1 и се подписва от лицето, представляващо
администратора на помощ.
(10) Уведомленията по чл. 8, ал. 2, т. 3 от
закона се изпращат до Европейската комисия
чрез системата „SANI 2“.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНК А ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ С ПРАВИЛАТА ЗА ГРУПОВО ОСВОБОЖДАВАНЕ
И ИНФОРМИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСК АТА
КОМИСИЯ
Чл. 5. (1) Министърът на финансите изготвя
оценка за съответствие на държавната помощ
с правилата за групово освобождаване по
чл. 28, ал. 1 от закона съобразно условията
на Регламент (ЕС) № 651 от 2014 г.
(2) Оценката по ал. 1 е писмена и в нея
изрично се посочва дали е налице съответствие или несъответствие.
(3) В случаите на несъответствие министърът на финансите предлага на администратора
на помощ мерки за привеждане в съответствие.
В тези случаи администраторите на помощ
информират министъра на финансите и съгласуват отново намерението за предоставяне
на съответната държавна помощ по чл. 27
от закона до получаването на положителна
оценка.
(4) При получаване на положителна оценка
за съответствие от министъра на финансите
администраторът на помощ предоставя обобщена информация за държавната помощ по
ал. 1. Администраторът оформя обобщената
информация по приложение II на Регламент
(ЕС) № 651 от 2014 г. и я въвежда в системата
„SANI 2“.
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(5) Администраторът на помощ изпраща на
министъра на финансите копие от обобщената
информация по ал. 4 и по официален път.
(6) Информирането на Европейската комисия за държавните помощи по чл. 29 от
закона се извършва чрез системата „SANI 2“.
Чл. 6. (1) При изготвяне на становища
по чл. 4, ал. 6 и оценки по чл. 5, ал. 2 могат
да се отчитат и приложимите методически
раз яснения и практика на Европейската комисия, публикувани в платформа за въпроси
еState Аid WIKI, доколкото такива са налице
към датата на изготвяне.
(2) Министърът на финансите администрира
(управлява) работата с платформата по ал. 1
на национално ниво, включително управлението на потребителския достъп, процедурите
по създаване, актуализация и деактивиране
на потребителските профили, процеса по
публикуване и споделяне на информация и
осъществяването на произтичащата от това
комуникация със службите на Европейската
комисия.
Чл. 7. Министърът на земеделието, храните и горите разработва държавните помощи
по чл. 31 от закона съобразно условията на
Регламент (ЕС) № 702 от 2014 г. и Регламент
(ЕС) № 1388/2014 на Комисията от 2014 г. за
обявяване на някои категории помощи – за
предприятия, които произвеждат, преработват
и предлагат на пазара продукти от риболов
и аквакултури – за съвместими с вътрешния
пазар в приложение на членове 107 и 108 от
Договора за функционирането на Европейския
съюз (ОВ, L 369 от 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1388/2014 от 2014 г.“.
Г л а в а

п е т а

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСК АТА КОМИСИЯ
Чл. 8. (1) За обмен на информация относно държавни помощи и минимални помощи
между Министерството на финансите, Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз и службите на
Европейската комисия с общи компетенции по
държавни помощи се използва криптираната
система за електронна поща.
(2) Всяка кореспонденция по ал. 1 във
връзка с конкретно уведомление за помощ,
допълнителна информация, последваща кореспонденция, жалба, запитване или друг вид
информация от службите на Европейската
комисия се осъществява чрез криптираната
система за електронна поща по ал. 1.
(3) Министърът на финансите координира
работата с криптираната система за електронна
поща по ал. 1 на национално ниво.
(4) За държавните помощи по чл. 8 от закона
обменът на информация по реда на чл. 46 от
закона се осъществява между Министерството
на земеделието, храните и горите, Постоянното
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представителство на Република България към
Европейския съюз и службите на Европейската комисия с отраслови компетенции по
държавни помощи, като се използва отделна
криптирана система за електронна поща.
Г л а в а

ш е с т а

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИНИМАЛНА ПОМОЩ И ПОМОЩИ, ОСВОБОДЕНИ ОТ
ЗА Д ЪЛ Ж ЕНИЕТО ЗА У ВЕДОМ ЯВА НЕ,
ИЗВЪН ПРАВИЛАТА ЗА ГРУПОВО ОСВОБОЖДАВАНЕ
Чл. 9. (1) Предоставянето на минимални
помощи по чл. 32, ал. 1 от закона се осъществява в съответствие с изискванията на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от
2013 г. относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis
(OB, L 352 от 2013 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 1407/2013 от 2014 г.“, или
на Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията
относно прилагането на членове 107 и 108
от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de
minimis) за предприятия, предоставящи услуги
от общ икономически интерес (OB, L 114 от
2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 360/2012 от 2012 г.“.
(2) Предоставянето на минимални помощи
по чл. 32, ал. 2 и разработването на мерките
по чл. 33 от закона се осъществява в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС)
№ 1408/2013 на Комисията от 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора
за функционирането на Европейския съюз към
помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ, L 352 от 2013 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 1408/2013 от 2013 г.“, или
на Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията
от 2014 г. относно прилагането на членове
107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis в
сектора на рибарството и аквакултурите (OВ,
L 190 от 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 717/2014 от 2014 г.“.
(3) Контролът за съответствие по чл. 32,
ал. 3 от закона се осъществява посредством
контролни механизми, които да гарантират
спазването на всички условия по съответния
регламент по ал. 1 или 2.
(4) Администраторът на помощ информира
министъра на финансите в срока по чл. 34, ал. 1
от закона, като въвежда електронни записи
за отпуснатите от него минимални помощи
в регистъра по чл. 52, ал. 2, т. 3 от закона.
(5) Електронни записи по ал. 4, свързани
с данъчни мерки, изискващи обработка на
данъчни декларации, се въвеждат след обработка на съответната декларация.
(6) Министърът на земеделието, храните
и горите изразява становище по чл. 32, ал. 2
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от закона за определяне дали минималната
помощ е в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното
стопанство и рибарството.
(7) Информирането на министъра на земеделието, храните и горите за минималните
помощи по ал. 2 се извършва писмено в срока
по чл. 34, ал. 1 от закона.
(8) Администраторът на помощ е отговорен за пълнотата, верността и актуалността
на предоставената информация по ал. 4 и 7.
Чл. 10. Предоставянето на помощи, освободени от задължението за уведомяване по
чл. 32, ал. 1 от закона, извън мерки в обхвата
на груповото освобождаване се осъществява
съобразно:
1. Решение на Комисията от 20 декември
2011 г. относно прилагането на член 106,
параграф 2 от Договора за функционирането
на Европейския съюз за държавната помощ
под формата на компенсация за обществена
услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги
от общ икономически интерес (OB, L 7 от
2012 г.), или
2. Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври
2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен
транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ,
L 315 от 2007 г.), или
3. друг акт на Съвета на Европейския
съюз или на Европейската комисия, с който
се урежда възможността да не се прилага задължението за уведомяване съгласно чл. 108,
параграф 3 от ДФЕС.
Чл. 11. (1) За изпълнение на задълженията
по чл. 35 от закона министърът на финансите,
съответно министърът на земеделието, храните
и горите, събират и обработват информация
от администраторите на помощ по искане на
Европейската комисия.
(2) Събирането на информацията по ал. 1
се осъществява на основание на искане към
администраторите. В срок до 15 работни
дни от получаването на искането или в друг
срок, ако такъв бъде изрично определен,
администраторите на помощ предоставят
цялата информация, която е необходима, за
да се прецени дали са спазени условията за
предоставяне на помощта, включително на
ниво отделен проект и отделен получател.
Чл. 12. Правилата за прилагане на условията за предоставяне и за контрол на помощта
по чл. 36, ал. 1 от закона съдържат и информация за начина за проверка на наличието
и изпълнението на приложимите критерии
от актовете, оправдаващи съвместимостта,
както и на информационните източници, въз
основа на които се прави проверката.
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Чл. 13. Механизмът и правилата за установяване на неправомерно получена минимална
помощ и помощ, освободена от задължението за
уведомяване по чл. 36, ал. 1 от закона, съдържа
най-малко правила за установяване на основанието за неправомерност, идентификация на
получателя на помощта, паричния еквивалент
на неправомерно отпусната помощ, сума,
подлежаща на възстановяване, включително
дължимите лихви и датата на предоставяне.
Чл. 14. Администраторът на помощ уведомява министъра на финансите, съответно
министъра на земеделието, храните и горите,
по чл. 37, ал. 3 от закона, като изпраща копие от акта и информация за предприетите
действия по събиране на вземането.
Г л а в а

с е д м а

СЪДЪРЖ АНИЕ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА
РЕГИСТЪР НА РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСК АТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА НЕПРАВОМЕРНА И НЕСЪВМЕСТИМА
ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ИЛИ НА НЕПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНА ПОМОЩ. ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА РЕШЕНИЯТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА ПОМОЩ
Чл. 15. Когато разноските за изготвяне
на оценка по чл. 38, ал. 12 от закона са за
сметка на лицата – получатели на помощ, те
се събират по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 16. (1) Установеното с акта по чл. 37,
ал. 1 или с акта по чл. 38, ал. 3 от закона
публично вземане подлежи на доброволно
изпълнение в 14-дневен срок от връчването
на акта по сметка, посочена от съответния
администратор.
(2) Влезлият в сила акт за установяване
на публично вземане, което не е погасено в
срока за доброволно изпълнение, подлежи на
принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл. 17. При изпълнение на решение за
възстановяване по глава шеста от закона се
вземат предвид и сумите по публични вземания, свързани с вече извършени финансови
корекции по чл. 70, ал. 1, т. 2 от Закона за
управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове. Сумата
за възстановяване се намалява с извършените
корекции, определени с влязъл в сила акт по
чл. 73 от Закона за управление на средствата
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове.
Чл. 18. (1) Регистърът по чл. 41, ал. 2 и
чл. 52, ал. 2, т. 4 от закона съдържа информация за решенията на Европейската комисия
с разпореждане за възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ,
както и на решенията за възстановяване на
неправилно използвана държавна помощ и
на тяхното изпълнение.
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(2) Регистърът по ал. 1 е публичен и подпомага изпълнението на задълженията по
чл. 44 от закона, като съществуващото вписване на задължението е основание за отказ
за предоставяне на нова държавна помощ.
Основание за отказ не е налице, когато задължението е възстановено изцяло заедно с
дължимите лихви.
(3) В регистъра по ал. 1 се отразяват номерът и датата на решението на Европейската
комисия за възстановяване, получателите на
помощ с тяхната идентификация, сумата на
помощта за възстановяване, поотделно сумата
на главницата, сумата на лихвата и приложимият лихвен процент за възстановяване,
конкретни условия, посочени в решението
на Европейската комисия, ако такива са налице, както и информация за изпълнението
на решението.
(4) Министърът на финансите изпраща решението за възстановяване на администратора
на помощ за предприемане на действия по
връчване и за изпълнение или за предприемане
на действия по чл. 38 от закона.
(5) Ежегодно и при пълно погасяване на
задължението заедно с дължимите лихви
администраторът на помощ уведомява Министерството на финансите за отбелязване
на това обстоятелство в регистъра по ал. 1.
Г л а в а

о с м а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ И ТЕМАТИЧНИ
ДОКЛАДИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ
Чл. 19. (1) Годишните доклади по чл. 48,
ал. 1 от закона се предоставят в стандартния
формат за докладване на съществуващи държавни помощи към Регламент (ЕО) № 794
от 2004 г.
(2) По искане на Европейската комисия
министърът на финансите може да изисква
изготвяне и предоставяне на доклади и на
допълнителна информация към тях и в различна форма.
(3) В докладите по ал. 1 изрично се идентифицират мерките, по които:
1. няма извършени плащания, като в този
случай се докладват размерът на поетите
задължения, размерът на договорираните
средства и планираният бюджет;
2. има текущи/висящи плащания, но по
мерките не могат да бъдат предоставяни
помощи;
3. са приключили всички плащания;
4. се извършват текущи плащания.
(4) А дминистраторите на помощ извън
помощ и т е в земедел иет о, разви т иет о на
селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството предоставят годишните
си доклади на министъра на финансите на
хартиен носител в сроковете по чл. 48, ал. 1
и 3 от закона.
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(5) Годишният доклад по чл. 48, ал. 5 от
закона се изготвя от министъра на финансите за изпълнение на задължението по чл. 26
от Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от
2015 г. за установяване на подробни правила
за прилагането на член 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (ОВ,
L 248 от 2015 г.).
(6) Докладът по ал. 5 се представя на Европейската комисия в срока по чл. 48, ал. 5
от закона чрез Информационната система за
докладване на Европейската комисия – State
Aid Reporting Interactive (системата „SARI“).
(7) Министърът на финансите администрира и координира работата със системата по
ал. 6 на национално ниво.
(8) При поискване от страна на Европейската комисия, включително чрез контролни
електронни съобщения в системата по ал. 6,
министърът на финансите може да изисква
допълнителна информация от администратора
на съответната мярка за помощ.
(9) Информация по ал. 8 може да се изисква
от министъра на финансите или от оправомощени от него лица по електронен път чрез
лицата за контакт от мрежата по държавните помощи или конкретно лице за контакт,
определено от съответния администратор.
Отговорите се предоставят на български и
на английски език в срока, определен от
министъра на финансите.
Чл. 20. (1) Тематични доклади по чл. 7,
ал. 2, т. 9 от закона се изготвят:
1. за предоставени компенсации за извършване на услуги от общ икономически интерес;
2. за държавни помощи в отрасъл транспорт;
3. по искане на Европейската комисия.
(2) За изготвяне на докладите по ал. 1 министърът на финансите събира и обработва
информация от администраторите на помощ
и от публичните органи.
(3) Формата и сроковете за представяне
на информацията по ал. 1 се определят от
Европейската комисия. Когато Европейската
комисия не е определила форма или срок,
те се определят от министъра на финансите.
(4) Министърът на финансите изготвя докладите по ал. 1 на български език.
Чл. 21. (1) Министърът на земеделието,
храните и горите представя годишния доклад
по чл. 48, ал. 6 от закона с изключение на
помощите за рибарството на Европейската
комисия чрез информационната система по
чл. 19, ал. 6.
(2) Докладът по чл. 48, ал. 6 от закона
за помощите в рибарството се представя на
Европейската комисия чрез Постоянното
представителство на Република България към
Европейския съюз.
(3) В доклада по ал. 2 се включват и минималните помощи в сектора.
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Г л а в а

д е в е т а

ИНФОРМ АЦИОНН А СИСТЕМ А ЗА Н АБЛЮДЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ
Чл. 22. За целите на информационната
система за наблюдение и координация на
държавните помощи в съответствие с чл. 51
от закона министърът на финансите:
1. сформира експертна група за контакт и
обмен на информация по държавните помощи;
групата обхваща служители в администраторите на помощ, в управляващи органи и
програмни оператори, в публичноправни организации и в публични предприятия, които
работят по въпроси, свързани с държавните
помощи;
2. създава и администрира специализирана
интернет страница – http://stateaid.minfin.bg/,
която съдържа актуална информация по държавните и минималните помощи, нормативни
актове, методически документи, указания,
ръководства и разяснения, връзки към бази
данни, електронни страници и др.;
3. създава и администрира регистър на
минималните помощи по чл. 52, ал. 2, т. 3
от закона;
4. публикува стандартизирани формуляри – образци на документи, разработени от
Европейската комисия или от министъра на
финансите, в областта на държавните помощи
за подпомагане на администраторите и на получателите на държавни и минимални помощи;
5. създава и администрира регистър на решенията за възстановяване на неправомерна и
несъвместима помощ, на неправилно използвана помощ, както и на тяхното изпълнение.
Чл. 23. При промени в поименния състав
на групата по чл. 22, т. 1 администраторите
уведомяват министъра на финансите в 7-дневен
срок от настъпване на промяната.
Г л а в а

д е с е т а

АРХИВИ И РЕГИСТРИ
Чл. 24. (1) За целите на чл. 52 от закона
министърът на финансите, съответно министърът на земеделието, храните и горите,
поддържат:
1. архиви по чл. 52, ал. 2, т. 1 и 2 от закона;
2. регистри по чл. 52, ал. 2, т. 3 от закона.
(2) Регистърът по чл. 52, ал. 2, т. 4 от закона
се поддържа само от министъра на финансите.
(3) Формата на архивиране, реквизитите
на регистрите по ал. 1 и правилата за работа
с тях се определят със заповед на съответния
министър по ал. 1.
(4) За всяка мярка за помощ, за която се
изисква уведомяване на Европейската комисия
или която попада в обхвата на общ регламент
за групово освобождаване, се създава досие,
което съдържа най-малко:
1. информация за съгласуването;
2. служебния индекс, предоставен от Европейската комисия;
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3. копие от уведомлението по чл. 4, ал. 1
или обобщената информация по чл. 5, ал. 4;
4. допълнителна информация, обменена с
Европейската комисия и с администратора
на помощта;
5. решението на Европейската комисия,
когато е приложимо;
6. информация дали мярката е в процедура
по наблюдение и проверка от Европейската
комисия;
7. информация и/или документи, свързани
с други специфични изисквания, включително
за отделно докладване.
(5) Досиетата по ал. 4 се съхраняват за срок
10 календарни години съобразно разпоредбите
в конкретните актове на ЕС.
(6) Регистърът по чл. 52, ал. 2, т. 3 от
закона е публичен и се поддържа от министъра на финансите. Регистърът е достъпен
на електронен адрес: http://minimis.minfin.bg
под формата на интернет базирана система,
в която се въвежда, съхранява и предоставя
за справки информация за предоставените и
получени минимални помощи съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 от 2014 г. и Регламент
(ЕС) № 360/2012 г. от 2012 г.
(7) Регистърът по чл. 18 се поддържа от
министъра на финансите и е достъпен на
електронен адрес: http://stateaid.minfin.bg.
Чл. 25. На интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ се поддържа електронен регистър за предоставените минимални
помощи в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното
стопанство и рибарството.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТ НА
ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ
Чл. 26. (1) Информацията по чл. 52, ал. 3
от Закона за държавните помощи извън областта на земеделието, развитието на селските
райони, горското и ловното стопанство и
рибарството се обявява от администраторите
на помощ чрез директно въвеждане на записи в Модула на Европейската комисия за
осигуряване на прозрачност на държавните
помощи – State Aid Transparency Award Module,
наричан по-нататък „Модула“. На въвеждане
в Модула подлежи информация за помощите,
за които в действащи актове на Европейския
съюз в областта на държавните помощи са
заложени изисквания за прозрачност.
(2) Модулът по ал. 1 е интернет базирана
информационна система, която се администрира от Европейската комисия и се използва за
осигуряване на прозрачност на държавните
помощи в съответствие с изискванията на
Европейската комисия към държавите членки.
(3) Модулът по ал. 1 е достъпен в две части:
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1. потребителска част, достъпна на адрес: https://webgate.ec.europa.eu/competition/
transparency/, предназначена за администраторите на помощ;
2. публична част за справки за получени
държавни помощи, достъпна на адрес: https://
webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/
public/search/home.
(4) Информацията, която администраторите
на помощ предоставят, е чрез въвеждане на
данни в потребителската част на системата
за предоставените от тях държавни помощи.
(5) Информацията по ал. 4 се въвежда от
администраторите на помощ в срок до 6 месеца
от датата на предоставяне на помощта, а за
помощите под формата на данъчни мерки – в
срок до една година от датата, до която се
изисква съответната данъчната декларация.
(6) В случай на установяване на неправомерна помощ администраторите на помощ
въвеждат информацията по ал. 4 в срок до
6 месеца считано от датата на решението на
Европейската комисия.
(7) След въвеждане на информацията по
ал. 4 в потребителската част на Модула по
ал. 1 тя автоматично се пренася в публичната
част на Модула.
(8) За изпълнение на функциите си по
чл. 7, ал. 2, т. 8 от закона министърът на финансите получава достъп до потребителската
част на Модула съгласно реда, предвиден в
Потребителското ръководство на Европейската
комисия за работа с Модула за прозрачност.
(9) За изпълнение на задълженията си по
чл. 52, ал. 3 от закона администраторите на
помощ получават достъп до потребителската
част на Модула и въвеждат в него информацията по ал. 4.
(10) Администраторите на помощ изискват
декларация за съгласие за обработване и
публикуване на лични данни от получатели
на държавна помощ, които са физически
лица – предприятия по смисъла на чл. 20,
ал. 2 от закона.
Чл. 27. В изпълнение на правомощията си
по чл. 8 от закона министърът на земеделието,
храните и горите осигурява прозрачност за
държавните помощи чрез:
1. публикуване на интернет страницата
на Министерството на земеделието, храните
и горите на информация за одобрените от
Европейската комисия държавни помощи в
областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство
и рибарството;
2. публикуване на интернет страницата на
Държавен фонд „Земеделие“ на информация
по чл. 9, параграф 2, буква „в“ и параграф 3
или по чл. 10 от Регламент (ЕС) № 702/2014 г.
от 2014 г., чл. 9, параграф 1, буква „в“ и
параграф 3 от Регламент (ЕС) 1388/2014 от
2014 г., т. 128, буква „в“ и т. 129 от Насоките
на Европейския съюз за държавната помощ в
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секторите на селското и горското стопанство
и в селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(ОВ, С, 204 от 2014 г.), т. 69, буква „в“ и т. 70
от Съобщение на Комисията – Насоки за
преглед на държавната помощ за рибарството
и аквакултурите (ОB, С 217 от 2015 г.).
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА МЕРКИ ЗА
ДЪРЖАВНА И МИНИМАЛНА ПОМОЩ В
ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ГОРСКОТО И
ЛОВНОТО СТОПАНСТВО И РИБАРСТВОТО
Чл. 28. Разработването на съдържанието,
параметрите и механизмите за предоставяне
и контрол за държавните помощи и минималните помощи в областта на земеделието,
развитието на селските райони, горското и
ловното стопанство и рибарството се извършва
от министъра на земеделието, храните и горите
съобразно отрасловите правила за държавните
помощи и актовете на Европейския съюз за
съответните сектори.
Чл. 29. (1) Министърът на земеделието,
храните и горите определя администратор на
държавна помощ или на минимална помощ в
областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство
и рибарството в комплекта документи по
схемата за помощ или чрез заповед.
(2) Когато помощ по ал. 1 се предоставя
чрез приемане или издаване на нормативен
акт, в него се определя и администратор на
помощ.
Чл. 30. Указанията за прилагане на схеми
за помощ по чл. 28 и годишният им бюджет
се утвърждават с решение на управителния
съвет на Държавен фонд „Земеделие“ освен
в случаите, когато в закон или в акт на Министерския съвет е предвидено друго.
Чл. 31. Министърът на земеделието, храните и горите определя процедура за осъществяване на контрол по прилагането на мерки
за помощ по чл. 29, както и координация с
други администратори на помощ за помощите
по чл. 8 от закона.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Приложимите правила за оценка
на съвместимостта на държавните помощи с
общия пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС,
която се извършва от Европейската комисия
на базата на подадените уведомления за държавна помощ по чл. 21 от закона, са посочени
в приложение № 2.
(2) Правилата по ал. 1 се прилагат и при
оценката за съвместимостта на държавните
помощи, предоставяни за сметка на финансови
средства от фондовете и финансови инструменти на Европейския съюз, Инструмента
„Шенген“, международни финансови институции, донорски програми и други такива,
като предоставените по този ред средства се
считат за държавни или общински, ако наци-
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онален публичен орган или публичноправна
организация разполага с правото на собствена
преценка по отношение на използването или
подбора на получатели.
§ 2. Министърът на финансите публикува
на интернет страницата на Министерството
на финансите превод на български език на
основните действащи актове на Европейския
съюз в областта на държавните помощи и
минималните помощи с изключение на актовете в областта на земеделието, развитието
на селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството.
§ 3. Министърът на земеделието, храните
и горите публикува на интернет страницата
на Министерството на земеделието, храните
и горите превод на български език на основните действащи актове на Европейския съюз
в областта на държавните помощи и минималните помощи в областта на земеделието,
развитието на селските райони, горското и
ловното стопанство и рибарството.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 4. Правилникът се приема на основание
§ 4, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавните помощи.
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 9
ДО
МИНИСТЪРА НА
ФИНАНСИТЕ
Декларация по чл. 23, ал. 2 от Закона за
държавните помощи
Аз, долуподписаният, .......................................
..................................................................................,
(имена по документ за самоличност и длъжност)
в качеството си на представляващ администратор
на помощ/ръководещ администратора на помощ
във връзка със схема за помощ/индивидуална
помощ по схема/ad hoc помощ ...........................
..................................................................................,
(пълно наименование на мярката)
заявявам, че:
1. не приемам изцяло/частично предложените мерки ………………………., изразени в становище
№ …………….. от ……………… г. за привеждане в съответствие по чл. 23, ал. 1 от Закона за държавните
помощи на министъра на финансите, и
2. уведомлението за помощ по горепосочената
мярка подлежи на изпращане до Европейската
комисия в представения вид.
За непривеж дане в съответствие излагам
следните мотиви:
...................................................................................		
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
гр. ………………….
дата:………………..

ДЕКЛАРАТОР: …………………..
(подпис)
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Приложение № 2
към § 1, ал. 1 от
допълнителните разпоредби
I. Общи правила
1. Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107,
параграф 1 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (OВ, C 262 от 2016 г.);
2. Насоки за регионалната помощ за периода
2014 – 2020 г. (ОВ, С 209 от 2013 г.);
3. Съобщение на Комисията относно прилагането от 1 август 2013 г. на правилата за
държавните помощи към мерките за подкрепа
на банки в контекста на финансовата криза
(„Съобщение относно банковия сектор“) (ОВ,
C 216 от 2013 г.);
4. Съобщение на Комисията относно обработването обезценените активи в банковия сектор
на Общността (ОВ, C 72 от 2009 г.);
5. Съобщение на Комисията – Критерии за
анализа на съвместимостта с вътрешния пазар
на държавна помощ за насърчаване изпълнението
на важни проекти от общoевропейски интерес
(ОВ, C 188 от 2014 г.);
6. Съобщение на Комисията – Критерии за
анализ на съвместимостта на държавна помощ
за наемане на работници в неравностойно положение и работници с увреждания, подлежащи на
индивидуално уведомяване (ОВ, C 188 от 2009 г.);
7. Съобщение на Комисията – Критерии за
анализ на съвместимостта на държавна помощ
за обучение, подлежащи на индивидуално уведомяване (OВ, C 188 от 2009 г.);
8. Съобщение на Комисията – Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие
и иновации (ОВ, C 198 от 2014 г.);
9. Съобщение на Комисията – Насоки относно държавната помощ за опазване на околната
среда и за енергетика за периода 2014 – 2020 г.
(OВ, C 200 от 2014 г.);
10. Съобщение на Комисията – Насоки относно определени мерки за държавна помощ
в контекста на схемата за търговия с квоти за
емисии на парников газ след 2012 г. (OВ, C 158
от 2012 г.);
11. Съобщение на Комисията относно методологията за анализ на държавните помощи,
свързани с невъзвръщаемите разходи, прието от
Комисията на 26 юли 2001 г.;
12. Решение на Съвета от 10 декември 2010 г.
относно държавната помощ за улесняване на
закриването на неконкурентоспособни въглищни
мини (OВ, L 336 от 2010 г.);
13. Съобщение на Комисията относно държавната помощ за филми и други аудиовизуални
произведения (ОВ, C 332 от 2013 г.);
14. Съобщение на Комисията относно прилагане на правилата за държавните помощи по
отношение на обществената услуга радио- и телевизионно разпространение (OВ, C 257 от 2009 г.);
15. Съобщение на Комисията – Насоки на
ЕС относно прилагането на правилата за дър-
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жавна помощ във връзка с бързото разполагане
на широколентови мрежи (ОВ, C 25 от 2013 г.);
16. Съобщение на Комисията – Насоки относно държавните помощи за насърчаване на
инвестициите в рисково финансиране (OВ, C
19 от 2014 г.);
17. Съобщение на Комисията – Насоки за
държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено
положение (OВ, C 249 от 2014 г.);
18. Известие от Комисията за прилагане на
правилата за конкуренция в пощенския сектор и
за преценка на някои държавни мерки, свързани
с пощенските услуги (ОВ, C 39 от 1998 г.);
19. Известие на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по
отношение на държавните помощи под формата
на гаранции (ОВ, C 155 от 2008 г.);
20. Съобщение на Комисията до държавите
членки относно прилагането на членове 107 и
108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към застраховането на краткосрочни
експортни кредити (OB, С 392 от 2012 г.);
21. Съобщение на Комисията относно преразглеждане на метода за определяне на референтните и сконтови лихвени проценти (OB, C
14 от 2008 г.);
22. Съобщение на Комисията за прилагането
на правилата на Европейския съюз към компенсацията, предоставена за предоставянето на
услуги от общ икономически интерес (OВ, C 8
от 2012 г.);
23. Решение на Комисията от 20 декември
2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на
Европейския съюз за държавната помощ под
формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия,
натоварени с извършването на услуги от общ
икономически интерес (OВ, L 7 от 2012 г.);
24. Съобщение на Комисията – Рамка на
Европейския съюз за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги (OВ,
C 8 от 2012 г.);
25. Съобщение на Комисията – Насоки относно държавните помощи за летища и авиокомпании (OВ, C 99 от 2014 г.);
26. Съобщение на Комисията – Насоки на
Общността за държавната помощ за морския
транспорт (ОВ, C 13 от 2004 г.);
27. Съобщение на Комисията за предоставяне на насоки относно държавната помощ
за дружествата за управление на кораби (OВ,
C 132 от 2009 г.);
28. Съобщение на Комисията, съдържащо
насоки относно държавната помощ, предоставяна в допълнение към финансовата помощ от
Общността за създаването на морски магистрали
(OВ, C 317 от 2008 г.);
29. Съобщение на Комисията относно тълкувателни насоки по отношение на Регламент
(ЕО) № 1370/2007 относно обществените услуги
за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт (OВ, C 92 от 2014 г.);
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30. Съобщение на Комисията – Ръководни
насоки на Общността за държавните помощи за
железопътните предприятия (OВ, C 184 от 2008);
31. Известие на Комисията относно прилагането на законодателството за държавната помощ
от националните съдилища (OВ, C 85 от 2009 г.);
32. Известие на Комисията за определяне на
приложимите правила при оценка на незаконосъобразната държавна помощ (OВ, C 119 от 2002 г.);
33. Кодекс на най-добри практики при провеждане на процедури за контрол на държавните
помощи (ОВ, С 253 от 2018 г.);
34. Известие на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени
видове държавна помощ (ОВ, С 136 от 2009 г.);
35. Обща методика за оценка на държавната
помощ (SWD (2014) 179), одобрена на 28 май
2014 г.;
36. Известие на Комисията към ефективно
прилагане на решенията на Комисията, разпореждащи на държавите членки да възстановят
неправомерна и несъвместима държавна помощ
(OB, C 272 от 2007 г.);
37. Съобщение на Комисията С(2003) 4582
от 1 декември 2003 г. относно професионалната
тайна при решенията за държавна помощ (OB,
C 297 от 2003 г.);
38. Съобщение на Комисията за изменение
на съобщенията на Комисията, свързани съответно с Насоките на ЕС относно прилагането
на правилата за държавна помощ във връзка с
бързото разгръщане на широколентови мрежи,
Насоките за регионална държавна помощ за
периода 2014 – 2020 г., Насоките за държавната
помощ за филми и други аудио-визуални произведения, Насоките относно държавните помощи за насърчаване на инвестициите в рисково
финансиране и Насоките относно държавните
помощи за летища и авиокомпании (ОВ, С 198
от 2014 г.).
II. Секторни правила в областта на земеделието,
развитието на селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството
1. Насоки на ЕС за държавната помощ в
секторите на селското и горското стопанство и
в селските райони за периода 2014 – 2020 г. (OB,
C 204 от 2014 г.);
2. Насоки за преглед на държавната помощ за
рибарството и аквакултурите (OB, C 217 от 2015 г.).
8048

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184
ОТ 27 АВГУСТ 2018 Г.

за изменение на Правилника за устройството и
дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство, приет с Постановление № 8 на Министерския съвет от 2012 г.
(обн., ДВ, бр. 8 от 2012 г.; изм., бр. 22 от 2012 г.
и бр. 103 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Институтът е юридическо лице
на бюджетна издръжка със седалище София,
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а неговият директор е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на културата.
(2) Институтът се финансира със средства от:
1. държавния бюджет чрез бюджета на
Министерството на културата;
2. приходи, формирани от такси, събирани
по Закона за закрила и развитие на културата
и Закона за културното наследство (ЗКН);
3. програми и проекти, дарения, лихви и
от други източници.“
§ 2. В чл. 4, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. води публичен регистър на недвижимите
културни ценности, включително в електронен вид, по ред, определен в наредбата по
чл. 50, ал. 2 от ЗКН, поддържа Национален
документален архивен фонд и организира
информационен център;“.
§ 3. В чл. 10, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точки 2 и 3 се изменят така:
„2. Изучаване, регистри и Национален
документален архивен фонд;
3. Териториалноустройствена защита и
мониторинг.“
§ 4. Член 12 се отменя.
§ 5. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Дирекция „Изучаване, регистри
и Национален документален архивен фонд“:
1. провежда експертна и научноизследователска дейност по издирване и изучаване на
недвижимото културно наследство;
2. изготвя предварителни и заключителни
оценки и мотивирани предложения за:
а) деклариране на обекти на недвижимото
културно наследство с предварителна класификация, категоризация и временни режими
за опазването им или за отказ за деклариране;
б) прекратяване на временния режим на
опазване на декларирани недвижими обекти,
които не притежават качества на недвижими
културни ценности;
в) предоставяне статут на недвижими културни ценности с класификация, категоризация
и режими за опазването им;
г) отнемане или промяна на статута на
недвижима културна ценност;
3. извършва актуализация на регистрите
на недвижимите културни ценности в съответствие със Стратегията за развитие на
електронното управление в Република България 2014 – 2020 и други документи, приети
в областта на електронното управление;
4. подготвя методология и прави предложения до министъра на културата за определяне
на режимите за опазване на недвижимите
културни ценности и тяхната среда;
5. предлага условията и реда за обществен
достъп до културните ценности с оглед на
тяхното опазване, социализиране и популяризиране;
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6. участва в изготвянето на проекти на
планове за опазване и управление за недвижимите културни ценности, на пилотни
проекти, експертизи и други в областта на
недвижимото културно наследство;
7. участва със свой представител:
а) при извършването на подготвителните
действия и в комисиите за провеждане на
процедура за определяне на концесионер на
концесия за недвижима културна ценност;
б) в съвети, междуведомствени комисии, в
комисии, назначени със заповед на министъра
на културата, и други;
8. дава становища във връзка с процедурата
за определяне на концесионер на концесия
за недвижима културна ценност, както и за
определяне на условията за провеждане на
интегрирана консервация;
9. води публичен регистър на недвижимите
културни ценности, включително в електронен
вид, по ред, определен в наредбата по чл. 50,
ал. 2 от ЗКН;
10. води публичен регистър на декларационните актове, на актовете, издадени по чл. 59,
ал. 1 от ЗКН, и на актовете за прекратяване
на временния режим по чл. 62, ал. 1 от ЗКН;
11. води списъци на обектите, свързани с
българската история и култура извън страната;
12. поддържа Националния документален
архивен фонд на недвижимите културни ценности, включително в електронен вид;
13. издава документи и дубликати и предоставя справки и копия на архивни материали;
14. създава, поддържа и развива информационната система за недвижимото културно
наследство и поддържа библиотека;
15. организира информационен център за
недвижимите културни ценности и за обектите, свързани с българската история и култура
извън страната;
16. дигитализира наличната архивна информация за обектите на недвижимото културно
наследство.“
§ 6. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Дирекция „Териториалноустройствена защита и мониторинг“:
1. провеж да експертна и методическа
дейност за осъществяване на териториалноустройствена защита на недвижимото културно
наследство;
2. осъществява методическо ръководство
на звената по чл. 17, ал. 3 от ЗКН;
3. участва със свой представител в подбора
на специалистите при формиране на съставите
на звената по чл. 17, ал. 3 от ЗКН;
4. изготвя експертни становища в процедурата по чл. 84 от ЗКН;
5. извършва мониторинг на недвижимите
културни ценности чрез системни наблюдения, по предварително определени показатели
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съобразно определен териториален обхват и
по календарен план с включване на представители на звената по чл. 17, ал. 3 от ЗКН;
6. провежда консултации по процедурни и
методически въпроси относно опазването на
недвижимите културни ценности, свързани с
устройствени и инвестиционни проекти;
7. изготвя програми, пилотни проекти,
експертизи, планови задания и други за недвижими културни ценности;
8. участва със свои представители в комисии, назначени със заповед на министъра
на културата и на директора на Института,
както и в приемателни комисии за недвижими
културни ценности;
9. осъществява обучения в областта на
опазването на недвижимото културно наследство;
10. съдейства за разработването на проекта
за разпределяне на предвидената в бюджета
на Министерството на културата субсидия за
опазване на културните ценности;
11. извършва специализирано инструментално (геодезично и фотограметрично) заснемане на недвижимите културни ценности;
12. създава и поддържа специализирана
кадастрална карта и регистри на недвижимото
културно наследство по смисъла на чл. 32,
ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния
регистър.“
§ 7. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия.“
§ 8. Приложението към чл. 10, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 10, ал. 3
Численост на персонала по организационни
структури и административни звена –
57 щатни бройки
Директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т. ч.:
6
дирекция „Финансово, административно
и правно обслужване на дейността“
6
Специализирана администрация, в т. ч.:
49
дирекция „Изучаване, регистри и
Национален документален архивен фонд“
28
дирекция „Териториалноустройствена
защита и мониторинг“
31“

Заключителни разпоредби
§ 9. В К ласификатора на длъжностите в
администрацията, приет с Постановление
№ 129 на Министерск и я съвет от 2012 г.
(обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80
от 2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от
2015 г., бр. 32, 36, 54, 76 и 86 от 2016 г., бр. 9,
44, 86 и 94 от 2017 г. и бр. 24 от 2018 г.), се
създава ред 75в:
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“
§ 10. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8049

РЕШЕНИЕ № 610

ОТ 26 АВГУСТ 2018 Г.
за обявяване на 27 август 2018 г. за Ден на
национален траур
На основание чл. 89 и 90 от Правилника за
прилагане на Закона за държавния протокол,
приет с Постановление № 172 на Министерския съвет от 2009 г.,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява 27 август 2018 г. за Ден на национален траур в памет на жертвите, загинали в
тежката катастрофа с автобус край гр. Своге
на 25 август 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8040

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОГОДБА

между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и
Херцеговина за международни автомобилни
превози на пътници и товари
(Утвърдена с Решение № 358 от 25 май 2018 г.
на Министерския съвет. В сила от 12 юли
2018 г.)
Правителството на Република България и
Съвета на Министрите на Босна и Херцеговина,
Наричани по-натат ък „Договарящи се
страни“,
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В желанието си да допринесат за развитието на търговско-икономическите отношения
между двете страни, както и за развитието на
автомобилните превози на пътници и товари
от и до техните страни и за транзитно преминаване през техните територии в рамките
на пазарна икономика,
Се договориха за следното:
Ч а с т

I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Обхват
1. Настоящата Спогодба се отнася до автомобилните превози, извършени от превозвачи, установени на територията на една от
Договарящите се страни, с превозни средства,
регистрирани на тази територия с точки на
заминаване и дестинация в посочената територия, включително на транзитно преминаване
през тази територия и през територията на
другата Договаряща страна.
2. Настоящата Спогодба не засяга правата
и задълженията, произтичащи от други международни ангажименти на двете Договарящи
се страни.
Член 2
Определения
В тази Спогодба:
1. „Превозвач“ означава всяко физическо
лице или всяко юридическо лице, регистрирано
на територията на една от Договарящите се
страни, което превозва пътници или товари,
за което получава заплащане, или е на свои
разноски в съответствие с изискванията на
националното законодателство за регулиране
на достъпа до професията на превозвач, както
и до пазара.
2. „Превозно средство“ означава моторно
превозно средство:
– единично или в състав с други превозни
средства;
– предназначено за превоз на пътници или
товари по шосе, на разположение на превозвача, бидейки негова собственост, на договор
за отдаване под наем или лизинг, съгласно
националното законодателство на съответната
Договаряща страна.
3. „Регистрация“ означава разпределение
на идентификационни номера на превозно
средство от компетентен орган. В случай на
комбинация от превозни средства моторното
превозно средство е определящ фактор при
издаване на разрешение или при проверка.
4. „Превоз“ означава пробег на натоварено
или празно превозно средство, дори ако превозното средство, ремаркето или полуремаркето се превозват с влак или кораб за част
от пътуването.
5. „Каботаж“ означава превоз на територията на приемащата Договаряща се страна, чиито
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товарни и разтоварни точки се намират на
същата територия, от превозвач, установен на
територията на другата Договаряща се страна.
6. „Транспорт на собствени разноски“ означава транспорт на пътници и товари, предназначен единствено за или произтичащ от
собствена стопанска дейност или обслужващ
собствените си служители, или извършващ
се от организация с нестопанска цел, която
превозва своите членове в съответствие със
своите социални цели; този превоз се извършва
без заплащане, при условие че:
– транспортната дейност е само спомагателна за предприятието или организацията;
– използваните превозни средства са собственост на предприятието или организация
та; те са наети или получени с помощта на
дългосрочен договор или чрез лизинг съгласно
националното законодателство на съответната
Договаряща страна; те също се управляват
от шофьор, който е част от персонала на
предприятието или организацията.
7. „Територия на Договаряща се страна“
означава съответно територията на Репуб
лика България и територията на Босна и
Херцеговина.
8. „Страна на установяване“ означава територията на една от Договарящите страни, в
която е установен превозвачът и е регистрирано превозното средство.
9. „Приемаща страна“ означава територията
на една от Договарящите страни, на която
превозното средство е в експлоатация, без
да е регистрирано там и без превозвачът да
е установен там.
10. „Автобус“ означава превозно средство,
което е предназначено за транспорт на хора,
разполагащо с повече от осем места за сядане
в допълнение към мястото на водача.
11. „Пътнически превоз по редовна линия“
означава превозна услуга, при която се превозват пътници по определени маршрути,
разписание и установени цени. Пътниците
се качват и слизат на предварително определени спирки и услугата е достъпна за всеки,
независимо че в някои случаи е необходима
предварителна резервация.
Независимо от това, кой е организаторът на превоза, за пътнически превози по
редовни линии се считат също така и тези,
които осигуряват превоза на точно определени категории пътници, без да се допускат
други категории пътници, при условие че
тази превозна услуга отговаря на посочените критерии. Такава превозна услуга се
нарича „специализиран пътнически превоз
по редовна линия“.
12. „Совалков превоз“ означава такава превозна услуга, която се извършва с цел да се
превозят с няколко отивания и връщания групи
от пътници, които предварително се съставят в
един и същ отправен пункт за превоз до един и
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същ пункт на местоназначението. Всяка група,
състояща се от пътници, които са били превозени на отиване при правия курс на автобуса,
се връщат обратно на мястото, откъдето са
били качени, при един от следващите курсове.
Под „отправен пункт“ и „пункт на местоназначението“ се разбира съответно мястото,
откъдето започва, и мястото, където завършва
пътуването, както и населените места, които
се намират в радиус от 50 километра от тях.
Първото обратно пътуване и последното
право пътуване от серията совалки се извършват без пътници.
Определянето на една услуга като совалкова не се влияе от факта, че някои пътници
извършват обратно пътуване с друга група,
нито от факта, че първото пътуване до пункта
на местоназначение и последното пътуване до
отправния пункт са извършени без пътници.
Този вид совалков превоз се нарича „обратна
совалка“.
Совалковата превозна услуга, която осигурява настаняване за поне 80 процента от
пътниците в пункта на местоназначение, както
и в случай на нужда по време на превоза,
със или без осигуряване на храна, се нарича
„совалка с настаняване“.
13. „Случаен превоз“ означава услуга, която
не се вписва нито в рамките на определението
за редовни пътнически услуги, нито в рамките
на определението за трансфер.
14. „Контролен документ“ означава пътен
лист за автобус; формулярът е договорен и
потвърден от Смесената комисия, посочен в
Член 15.
Ч а с т

I I

ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
Член 3
Превози на пътници по редовни линии
1. Превозите на пътници по редовни линии,
извършвани с автобус между двете страни и
транзит през техните територии, са подчинени
на система от разрешителни, издавани от компетентните органи в страната на отпътуване,
местоназначение и транзит.
2. Заявлението за издаване на разрешително
трябва да бъде отправено към компетентния
орган в страната на регистрация на превозвача.
Ако компетентният орган одобри заявлението,
разрешителното се предава на компетентния
орган на другата Договаряща се страна. Ако
няма реципрочност, одобрение за двустранни
редовни услуги може да бъде отказано.
Смесената комисия, създадена съгласно
Член 15, ще решава каква да бъде формата,
под която ще се извършва процедурата по
подаване на заявленията за разрешителни и
другите допълнителни документи.
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3. Разрешителните се издават по съвместна
договорка между компетентните институции
на Договарящите страни.
Решението за издаване или отказ на разрешително се взема в срок от три месеца, в случай
че не съществуват специални обстоятелства.
4. Промени в условията за работа и прекратяването на услугата се решават в процедура,
обяснена в алинеи 2 и 3.
Ако търсенето на услугата се преустанови,
превозвачът може да я прекрати, давайки триседмично предизвестие до компетентния орган,
издаващ разрешителното, и до клиентите.
Член 4
Совалкови превози
1. Совалковите превози на пътници без
настаняване, извършвани с автобус, са подчинени на система от разрешителни, издавани
от компетентните органи на изпращащата
страна, местоназначение или транзит.
2. Заявлението за издаване на разрешително
по ал. 1 трябва да бъде отправено към компетентния орган в страната на регистрация
на превозвача.
Смесената комисия, създадена по Член
15, решава каква трябва да бъде формата и
съдържанието на заявлението за разрешително, както и изискващите се придружаващи
документи.
3. Смесената комисия може да въвежда
по-либерален режим за совалковите превози.
Член 5
Случайни превози
1. Случайните превози се регулират от
Споразумението за международни случайни
превози на пътници, извършвани с автобуси
(СПОРАЗУМЕНИЕ ИНТЕРБУС). В случай
на промяна в Споразумението Смесената комисия, създадена по Член 15, взема решение
относно режима, който ще се прилага.
2. Случайните превози на собствени разноски се освобождават от изискването за
разрешение. Случайните превози на собствени разноски трябва да бъдат разрешени от
контролен документ. Условията за използване
и съдържанието на контролния документ се
определят от Смесената комисия, посочена
в Член 15.
Член 6
Общи положения за пътническите превози
1. Разрешителните за превоз се издават на
името на превозвача и не се преотстъпват на
други превозвачи или на трети страни.
2. Извършването на каботажни услуги е
забранено. Местни пътувания, организирани
само за група от пътници, транспортирани до
определено място от един и същ превозвач, не
се считат за каботажни услуги, при условие
че те са влезли с пътен лист.
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Ч а с т

І І І

ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ
Член 7
Система на разрешителни
1. Двустранните и транзитните превози са
изключени от изискванията за разрешителни.
2. Превозвачите, установени на територията на една от Договарящите се страни,
могат в рамките на договорената система за
разрешителни да извършват:
– транспорт до/от трети страни.
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посочена в Член 15, може на реципрочен
принцип да освобождава определени видове
превози от пътни такси.
Член 11
Тегло и размери

Каботажът се позволява само със специално
разрешително, издадено от приемащата страна.

1. Максималното допустимо тегло, осевото
натоварване и размерите на превозните средства не трябва да превишават тези, вписани в
документите за регистрация, нито тези в сила
като горни граници за приемащата страна.
2. Превозите в приемащата ст рана от
превозни средства, чието тегло, размери или
товар надвишават допустимите горни граници,
са позволени само със специално разрешително, издадено от компетентните органи на
приемащата страна.

Член 9
Условия за разрешителните

Член 12
Оборудване и други характеристики

1. Компетентните органи на двете Договарящи се страни ще разменят договорен брой
празни разрешителни всяка година.
Разрешенията се издават на местни превозвачи от компетентните органи или от
обозначени от тях други органи.
2. Разрешителните са лични и не се прехвърлят на трети страни.
3. Разрешителните могат да бъдат използвани само за едно превозно средство в
даден момент. Разрешителните са валидни до
31 януари на следваща календарна година.
В случай на състав от превозни средства
моторното превозно средство е определящ
фактор при използването на разрешително.
4. Смесената комисия, посочена в Член 15,
определя броя и вида на разрешителни в съответствие с Член 7, които договарящите се
страни обменят всяка година, както и всички
допълнителни условия, уреждащи издаването
на разрешение.

1. Превозните средства, превозващи опасни
товари или бързоразвалящи се стоки, трябва да
са оборудвани в съответствие с изискванията
на конвенциите за АРС и АТФ.
2. Оборудването за наблюдение на шофирането и почивката на екипажа на превозните
средства трябва да бъде съобразено с разпоредбите на Споразумението AETR.
3. Договарящите се страни се задължават да насърчават, в рамките на настоящата
Спогодба, използването на превозни средства,
отговарящи на стандартите за безопасност и
опазване на околната среда.

Член 8
Каботаж

Ч а с т

I V

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 10
Данъчни разпоредби
1. Горивото, съдържащо се в нормални
резервоари на превозното средство, които са
произведени от производителя и предназначени за задвижване на превозното средство и
спомагане на работата му, както и смазочните
материали и резервните части са освободени
от всички вносни мита на територията на
приемащата държава, при условие че превозвачът е изпълнил всички изисквания на
съответните митнически регламенти.
2. Превозите, регламентирани от настоя
щата Спогодба, подлежат на таксуване за
ползване на пътна мрежа или мостове в
приемащата страна. Смесенатата комисия,

Член 13
Контрол
Разрешителните, контролните документи и други книжа, изискани от настоящата
Спогодба, трябва да се съхраняват в превозните средства и да бъдат предоставяни при
изискване от страна на контролните органи.
Член 14
Задължения на превозвачите и наказания
1. Превозвачите на Договаряща се страна
имат задължението, на територията на другата
Договаряща се страна, да се съобразят със
задълженията, произтичащи от многостранните споразумения, по които двете страни са
Договарящи страни, с настоящата Спогодба,
както и с други двустранни споразумения,
националните законодателства, особено правилата за движение по пътищата, персонализирани договорености и други условия и
ограничения.
2. Компетентните органи в изпращащата
страна могат в случай на тежки или повтарящи
се нарушения, извършени на територията на
приемащата страна, и по желание на последната да предприемат следните административни действия:
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– издаване на предупреждение;
– забраняване на достъп до територията
на Договарящата страна, където нарушението
(ята) е (са) извършено (и).
В особено тежки случаи компетентните
органи на приемащата страна могат временно
да забранят достъпа на нарушителя до нейната
територия в очакване на решение от страна
на компетентните органи в изпращащата
държава.
Договарящите се страни взаимно ще се
информират за взетите решения.
Член 15
Сътрудничество и Смесена комисия
1. Компетентните органи на Договарящите
се страни ще предприемат нужните стъпки
по прилагането на настоящата Спогодба и
ще обменят полезна информация помежду
си. Компетентните органи взаимно ще се
поддържат информирани за промени в националните им законодателства, рефлектиращи
върху настоящата Спогодба.
Компетентните органи ще си предоставят
взаимна помощ по прилагането на настоящата
Спогодба.
2. Ще бъде формирана Смесена комисия,
включваща представители на всяка Договаряща се страна, във връзка с причините,
изложени в ал. 1.
Смесената комисия е отговорна за прилагането на членове 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 и 13,
както и като цяло за разглеждането на въп
роси, отнасящи се до взаимоотношенията
между Договарящите се страни в областта
на автомобилния транспорт.
Ч а с т

V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 16
Компетентни органи
Съгласно настоящата Спогодба компетентните органи са, както следва:
– за Република България – Министерството на транспорта и съобщенията;
– за Босна и Херцеговина – Министерството на съобщенията и транспорта.
Член 17
Влизане в сила и времетраене на Спогодбата
1. Настоящата Спогодба влиза в сила
30 дни след датата на получаване на втората
нотификация по дипломатически път, с което
Договарящите се страни взаимно се уведомяват, че изискванията на техните вътрешнодържавни процедури, необходими за влизането в
сила на Спогодбата, са изпълнени.
2. Тази Спогодба се сключва за неопределен срок, като всяка от Договарящите се
страни може да я денонсира в писмена фор-
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ма. Действието на Спогодбата се прекратява
шест месеца след датата на получаване на
дипломатическата нота, с която другата Договаряща се страна се уведомява за акта на
денонсирането.
Тази Спогодба е подписана в гр. Баня
Лука на 16.10.2004 г. в два оригинала на английски език.
За правителството
на Република
България:
Николай Василев,
министър на
транспорта и
съобщенията
7896

За Съвета на
министрите на
Босна и Херцеговина:
Бранко Докич,
министър на
съобщенията
и транспорта

Споразумение за изменение на Спогодбата
между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и
Херцеговина за международни автомобилни
превози на пътници и товари, подписана на
16 октомври 2004 г.
(Утвърдено с Решение № 358 от 25 май
2018 г. на Министерския съвет. В сила от
4 август 2018 г.)
Правителството на Република България
и Съветът на министрите на Босна и Херцеговина се съгласиха на следните изменения
на Спогодбата между правителството на Република България и Съвета на министрите
на Босна и Херцеговина за международни
автомобилни превози на пътници и товари:
Член 1
Член 1, точка 1 се изменя, както следва:
„1. Тази Спогодба се прилага за автомобилни превози на пътници и товари между
Договарящите страни до/от и транзит през
техните територии и за автомобилни превози
за/от трети страни, извършвани от превозвачи, установени на територията на една от
Договарящите се страни посредством превозни
средства, както са определени в Член 2 на
настоящата Спогодба.“
Член 2
Член 2, точка 1 се изменя, както следва:
„1. „Превозвач“ означава лице (включително юридическо лице), което е установено на
територията на една от Договарящите страни
и е законно допуснато в държавата на установяване и което извършва превоз на пътници
или товари срещу заплащане или за собствена сметка при спазване на изискванията на
националното законодателство за достъпа до
професията и до пазара.“
Член 2, точка 3 се изменя, както следва:
„3. „Регистрация“ означава административно разрешение за превозното средство
да участва в пътното движение, включващо
идентификация на превозното средство и
издаването на регистрационен номер.“
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Член 3
Член 10 „Данъчни разпоредби“ се изменя,
както следва:
„1. Горивото, съдържащо се в нормалните
резервоари на превозното средство, монтирани
от производителя, предназначено за движението и експлоатацията на превозното средство,
както и смазочните материали са освободени
от всички вносни мита на територията на
страната домакин.
2. Превозите, обхванати в тази Спогодба,
са обект на заплащане на данъците и таксите
за използването на пътната мрежа, тунелите
и мостовете.“
Член 4
Член 15 „Сътрудничество и Смесена комисия“ се изменя, както следва:
„1. Компетентните органи на Договарящите се страни ще предприемат нужните
стъпки по имплементирането и прилагането на настоящата Спогодба и ще обменят
полезна информация помежду си. Компетентните органи взаимно ще се поддържат
информирани за промени в националните
им законодателства, рефлектиращи върху
настоящата Спогодба.
Компетентните органи ще си предоставят
взаимна помощ по прилагането на настоящата
Спогодба.
2. Ще бъде формирана Смесена комисия,
включваща представители на всяка Договаряща се страна, във връзка с причините,
изложени в ал. 1.
Смесената комисия е отговорна за прилагането на членове 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 и 13,
както и като цяло за разглеждането на въпроси, отнасящи се до взаимоотношенията
между Договарящите се страни в областта
на автомобилния транспорт.“
Член 5
Настоящото Споразумение влиза в сила
30 дни след датата на получаване на втората
нотификация по дипломатически път, с което
Договарящите се страни взаимно се уведомяват, че изискванията на техните вътрешнодържавни процедури, необходими за влизането в
сила на Спогодбата, са изпълнени.
Съставено в гр. Сараево на 27.10.2017 г. в
два екземпляра на английски език.
За правителството
на Република
България:
Ивайло Московски,
министър на
транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията
7897

За Съвета на
министрите
на Босна и
Херцеговина:
Измир Юско,
министър на
съобщенията
и транспорта
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда
за издаване на свидетелство за управление
на моторни превозни средства, отчета на
водачите и тяхната дисциплина (обн., ДВ,
бр. 97 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 66 и 93 от
2006 г., бр. 46 и 90 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г.,
бр. 18 и 35 от 2014 г., бр. 37 от 2015 г. и бр. 52
от 2017 г.)
§ 1. В чл. 13, ал. 1, т. 7 думите „завършено
най-малко основно образование“ се заменят
със „завършен най-малко първи гимназиален
етап на средно образование“, а думите „копие
на удостоверение за признаване на най-малко
основно образование, издадено по реда на“
се заменят с „уверение по чл. 110, ал. 2 от“.
§ 2. В чл. 19 думата „Свидетелство“ се
заменя със „За свидетелство“, след думите
„невярно съдържание“ се поставя запетая и
се добавя „неистински или преправен документ“, а думите „се изземва с писмена заповед
на началника на съответното звено „Пътна
полиция“, който го е издал или подменил“ се
заменят с „административното производство
във връзка с издаването се възобновява“.
§ 3. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 2а:
„§ 2а. (1) Лицата, завършили основно образование или Х клас до 26 септември 2017 г.
по отменения Закон за народната просвета,
вместо копие от документ по чл. 13, ал. 1,
т. 7 за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование представят
копие от документ за завършено най-малко
основно образование.
(2) Лицата, завършили образование в друга държава до 26 септември 2017 г., вместо
документ по чл. 13, ал. 1, т. 7 представят документ за признаване на най-малко основно
образование, издаден по реда на Наредба № 11
от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците или по реда на Наредба
№ 2 от 2003 г. за признаване на завършени
етапи на училищно обучение или степени на
образование и професионална квалификация
по документи, издадени от училища на чужди
държави (обн., ДВ, бр. 40 от 2003 г.; отм., ДВ,
бр. 74 от 2016 г.).“
Министър:
Валентин Радев
7988
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение на Наредба № Н-5 от
2007 г. за условията и реда за провеждане
на конкурси за предоставяне на средства от
Национален фонд „Култура“ (обн., ДВ, бр. 55
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2012 г., бр. 40
от 2014 г., бр. 41 от 2015 г., бр. 5 от 2017 г. и
бр. 50 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 5 думите „в два централни
ежедневника и“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази наредба влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Румен Димитров
8013

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 6
от 14 август 2018 г.

за придобиване на квалификация по професията „Агроеколог“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
621140 „Агроеколог“ от област на образование
„Селско, горско и рибно стопанство“ и професионално направление 621 „Растениевъдство
и ж ивотновъдство“ съгласно Списъка на
професиите за професионално образование и
обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по
професията 621140 „Агроеколог“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изиск вани ята за придобиването на трета
степен на професионална квалификация за
специалността 6211401 „Агроекология“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
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кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт
за придобиване на квалификация по професията 621140 „Агроеколог“ включва общата,
отрасловата и специфичната професионална
подготовка с необходимите професионални
компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на
професията след завършване на обучението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от
Закона за предучилищното и училищното
образование.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Агроеколог“
Професионално направление:
621

Растениевъдство и животновъдство

Наименование на професията:
621140 Агроеколог

Специалности:

6211401

Агроекология

Степен
Ниво
Ниво
на профе- по НКР по ЕКР
сионална
квалификация:
Трета

4

4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изискваиня към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Агроеколог“
от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО
(утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.;
изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.)
изискванията за входящото минимално образователно и/или квалификационно равнище към
кандидатите са:
· з а ученици – завършено основно образование;
· з а лица, навършили 16 години – придобито
право за явяване на държавни зрелостни
изпити или придобито средно образование.

БРОЙ 72

ДЪРЖАВЕН

Изискването за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение за придобиване на трета степен
на професионална квалификация е придобита
втора степен на професионална квалификация
по професия от област на образование „Селско,
горско и рибно стопанство“.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Агроеколог“ или част от нея чрез валидиране
на придобити с неформално или самостоятелно
учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда
за валидиране на професионални знания, умения
и компетентности, издадена от министъра на
образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Агроекологът упражнява професията си като
поддържа и опазва околната среда в растениевъдни, животновъдни или смесени агроекосистеми.
В своята професионална дейност агроекологът
анализира въздействието на антропогенните фактори, влияещи върху замърсяването на околната
среда, резултат от стопанската дейност на човека;
установява вида и степента на замърсяванията
на атмосферния въздух, водите и почвите; анализира факторите за неустойчивост при управление на ресурсите в агроекосистемите; спазва
принципите на екологосъобразно (включително
биологично) производство на селскостопанска
продукция; прилага системи за оползотворяване
на отпадъците, както и на органични остатъци
чрез компостиране и рециклиране.
Агроекологът допринася за оптимизиране
използването на природните ресурси и генериране на вътрешни ресурси в земеделието, както
и съдейства за опазване чистотата на природата
и най-вече за съхраняване и възстановяване,
когато е необходимо, на баланса в екосистемата
(например осигуряване на благоприятни почвени условия и саморегулиране на хранителната
система). Спомага за предотвратяване и ограничаване на замърсяването на околната среда. За
успешно упражняване на професията той трябва
да бъде прецизен и отговорен при анализирането,
контролирането и управлението на факторите,
влияещи върху замърсяването на околната среда.
Агроекологът спазва правилата за безопасност на труда и санитарно-хигиенните норми.
Осъществява своята дейност в съответствие със
Закона за опазване на околната среда, Закона
за опазване на земеделските земи, Закона за
почвите, Закона за чистотата на атмосферния
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въздух, Закона за водите, Закона за защита на
растенията, Закона за биоразнообразието, Закона
за защитените територии, Закона за генетично
модифицираните организми, Закона за управление на отпадъците, Закона за защита от вредното
въздействие на химични вещества и смеси и
свързаните с тях подзаконови нормативни актове.
Агроекологът прилага ефективно европейските
и националните агроекологични програми и
системи за управление на околната среда.
Работното време е със стандартна продължителност. В работата си агроекологът общува
предимно със земеделски производители, тютюнопроизводители, селскостопански работници, председатели на кооперации и сдружения,
счетоводители, инженери, механици, търговски
и маркетингови специалисти, представители на
финансово-кредитни институции, научни и образователни институти, семепроизводни стопанства
и ферми, неправителствения сектор.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Агроеколог“, могат да продължат обучението си по
професия „Фермер“, специалност „Управление
на растениевъдни и животновъдни ферми“ с четвърта степен на професионална квалификация,
като обучението им по общопрофесионалната и
по част от отрасловата и специфичната подготовка се зачита.
За целите на продължаващото професионално
обучение усвоените единици резултати от ученето по общата и отрасловата професионална
подготовка се признават.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на
единиците резултати от ученето, които лицата
не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на
министъра на труда и социалната политика; изм.
и доп. със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.
Лице, придобило трета степен на професионална квалификация по професията „Агроеколог“,
може да заема следните длъжности от НКПД:
▪ о т Единична група 3141 Природонаучни
техници (без медицинските)
◦ 3141 3006 Техник, екология
▪ от Единична група 3142 Агротехници
◦ 3142 3002 Техник, агрохимия и растителна
защита,
както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
Обща професионална подготовка – валидна за
всички професии от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение (СППОО)
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на
труд (ЗБУТ)
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ДЪРЖАВЕН

◦ Р У 1.1. (Резултат от учене) Създава организация за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд на работното
място
◦ Р У 1.2. Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
◦ Р У 1.3. Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
◦ 2 .1. Познава основите на пазарната икономика
◦ 2 .2. Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
ЕРУ 3. Предприемачество
◦ Р У 3.1. Познава основите на предприемачеството
◦ Р У 3.2. Формира предприемаческо поведение
◦ Р У 3.3. Участва в изработването на бизнес план
Отраслова професионална подготовка – валидна за всички професии от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“
ЕРУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
◦ Р У 4.1. Обработва информация с ИКТ
◦ Р У 4.2. Комуникира с ИКТ
◦ Р У 4.3. Създава цифрово съдържание с
ИКТ
◦ Р У 4.4. Осигурява сигурност при работата с ИКТ
◦ Р У 4.5. Решава проблеми при работата
с ИКТ
ЕРУ 5. Организация на труда
◦ Р У 5.1. Организира работния процес
◦ Р У 5.2. Отговаря за разпределението на
дейностите в работния процес
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
◦ РУ 6.1. Общува ефективно в работния екип
◦ Р У 6.2. Води ефективна бизнес комуникация
◦ Р У 6.3. Владее чужд език по професията
ЕРУ 7. Техническа документация
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◦ Р У 7.1. Разчита работни чертежи, схеми
и скици
◦ РУ 7.2. Използва техническа документация
ЕРУ 8. Машинно-тракторен парк
◦ Р У 8.1. Оцен я ва ра з л и ч н и т е ви дове
двигатели, трактори и автомобили по
техническите им характеристики
◦ Р У 8.2. Открива причините за възникване
на прости и често срещани неизправности
Специфична професионална подготовка – валидна за специалността „Агроекология“
ЕРУ 9. Анализ и контрол на компонентите
на околната среда
◦ Р У 9.1. Установява вида и степента на
зам ърсявани я та на компонен т и те на
околната среда – атмосферен възд у х,
води и почви
◦ Р У 9.2. Анализира антропогенното въздействие върху околната среда
◦ Р У 9.3. Контролира факторите, които
увреждат околната среда
ЕРУ 10. Устойчиво управление на природните
ресурси
◦ Р У 10.1. Анализира факторите за неустойчивост при управление на ресурсите в природните и антропогенните
екосистеми
◦ Р У 10.2. Съдейства за реализиране на
политиката за устойчиво управление на
природните ресурси
◦ Р У 10.3. Съдейства за въвеждане на добри
земеделски практики
ЕРУ 11. Биологично производство на селскостопанска продукция
◦ Р У 11.1. Организира биологично производство на земеделски култури
◦ Р У 11.2. Организира биологично животновъдство
◦ Р У 11.3. Реализира биологична продукция
ЕРУ 12. Оползотворяване на органичните
остатъци и компостиране
◦ Р У 12.1. Произвежда биотор
◦ Р У 12.2. Рециклира органични остатъци,
произвежда компост

Обща професионална подготовка – валидна за всички професии от СППОО
ЕРУ 1
Н а и м е н о в а н и е Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Агроеколог
на професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от уче- Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
не 1.1:
на работното място
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Знания

· Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд на работното място
· Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на
здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за
свързаните трудови дейности
· Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната
трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
· Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и
маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

· Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни
трудови дейности
· Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд (ако е приложимо)
· Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
· Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности · Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
· Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
· Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване
на безопасност
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
Резултат от уче- Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
не 1.2:
по опазване на околната среда
Знания

· Познава разпоредбите за опазване на околната среда
· Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти

Умения

· Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба
материали, консумативи и др., при спазване на технологията за събиране и рециклиране

Компетентности · Анализира възможните причини за екологично замърсяване
Резултат от уче- Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
не 1.3:
Знания

·
·
·
·
·

Умения

· Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
· Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна без
опасност
· Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
· Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
· Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
· Оказва първа помощ на пострадали при авария
· Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Описва основните рискови и аварийни ситуации
Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
Познава реда за разследване на трудови злополуки

Компетентности · Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация, прави предложения за актуализиране на вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна
безопасност
· Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/
или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна
и аварийна безопасност
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
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Критерии за оце- За средство 1:
няване:
Владее теоретичните 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 уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова
ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 2
Н а и м е н о в а н и е Икономика
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Агроеколог
на професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от уче- Познава основите на пазарната икономика
не 2.1:
Знания

·
·
·
·

Умения

· Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес
начинания

Познава общата теория на пазарната икономика
Запознат е с икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.
Знае ролята на държавата в пазарната икономика
Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Компетентности · Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на
бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран
в бизнеса
Резултат от уче- Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
не 2.2:
Знания

· Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
· Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

Умения

· Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието

Компетентности · Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Писмен изпит/Тест
Средство 2:
· Казус по зададен сценарий
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в
зададения казус/сценарий
ЕРУ 3
Н а и м е н о в а н и е Предприемачество
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Знания

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

Агроеколог
4
4
Познава основите на предприемачеството

· Знае същността на предприемачеството
· Знае видовете предприемачески умения
Умения
· Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата
Компетентности · Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от уче- Формира предприемаческо поведение
не 3.2:
Знания
· Познава характеристиките на предприемаческото поведение
· Знае видовете предприемаческо поведение
Умения
· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
Компетентности · Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Резултат от уче- Участва в разработването на бизнес план
не 3.3:
Знания
· Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план
· Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда
Умения
· Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата
Компетентности · В екип разработва проект на бизнес план
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
Отраслова професионална подготовка – валидна за всички професии от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“
ЕРУ 4
Н а и м е н о в а н и е Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професиона единицата:
налната дейност
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Агроеколог
на професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от уче- Обработва информация с ИКТ
не 4.1:
Знания

· Изброява интернет търсачки и мотивира избора си на определени сред тях
· Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
· Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и
начини за оценка на надеждността є
· Обяснява същността на уебканалите (RSS и др.) за получаване на информация
· Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни
носители
· Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
· Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
· Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание
(текст, изображение, аудио, видео)
· Познава различни доставчици на облачни услуги
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· Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и
използва оператори за търсене (символи и др.)
· Използва уебканали (RSS и др.) за получаване на информация
· Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с
помощта на набор от допълващи се критерии
· Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения,
аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
· Използва облачни услуги за съхранение на информация
· Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
Компетентности · Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от уче- Комуникира с ИКТ
не 4.2:
Знания
· Изброява доставчици на услугата електронна поща
· Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
· Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
· Обяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане
· Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и
опит в областта на професията
· Обяснява употребата на електронен подпис
Умения
· Използва електронна поща
· Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
· Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
· Използва множество електронни услуги, като пазаруване онлайн, електронно
банкиране, взаимодействие с държавни институции и др.
· Използва електронен подпис за авторизация
· Обменя знания и опит в онлайн общности
Компетентности · Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от уче- Създава цифрово съдържание с ИКТ
не 4.3:
Знания
· Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово
съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
· Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддръжка на шаблонни
интернет страници и/или блогове
Умения
· Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
с различни оформления
· Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг
· Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници
и/или блогове
Компетентности · Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
Резултат от уче- Осигурява сигурност при работата с ИКТ
не 4.4:
Знания
· Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
· Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
· Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
· Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда
Умения
· Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
· Активира филтри на електронна поща против спам
· Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
· Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
· Защитава файлове с криптиране или с пароли
· Прилага мерки за пестене на енергия
Компетентности · Способен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната среда,
в която работи
Резултат от уче- Решава проблеми при работата с ИКТ
не 4.5:
Знания
· Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови
технологии
· Познава начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг
софтуер
· Познава възможностите за актуализиране на собствените си цифрови умения
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· Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер
или услуга за решаване на проблеми
· Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при
решаване на проблеми

Компетентности · Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа
с ИКТ
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната
поща
Средство 3:
· Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на
цифрово съдържание
Средство 4:
· Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно
съобщение
Средство 5:
· Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната
на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Условия за про- · Учебен/компютърен кабинет
веждане на оце- · Персонален компютър или лаптоп
няването:
· Достъп до интернет
Критерии за оце- · Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително
няване:
зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания, умения и
компетентности, свързани с употребата на ИКТ
ЕРУ 5
Н а и м е н о в а н и е Организация на труда
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Агроеколог
на професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от уче- Организира работния процес
не 5.1:
Знания

·
·
·
·

Умения

· Планира работния процес
· Съставя график на работните задачи
· Спазва основните нормативни актове, свързани с професията

Познава
Познава
Познава
Познава

структурата на стопанските организации
методи за нормиране на работния процес
нормативните документи, свързани с професията
планирането на ресурси, свързани с работния процес

Компетентности · Ефективно организира работния процес
· Предлага и мотивира необходимостта от промени в работата
Резултат от уче- Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
не 5.2:
Знания

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

Умения

· Организира дейностите
· Спазва и следи етичните норми на поведение
· Участва в изграждането на ефективна работна среда

Компетентности · Ефективно разпределя и планира дейностите
· Създава и поддържа етична работна среда
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Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Дефинира теоретични понятия при организацията на работния процес
За средство 2:
· Дефинира теоретични понятия при разпределението на дейностите в работния
процес
ЕРУ 6
Н а и м е н о в а н и е Комуникация и чужд език
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Агроеколог
на професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от уче- Общува ефективно в работния екип
не 6.1:
Знания

· Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични
връзки

Умения

· Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности · Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния
протокол
· Поема отговорности при работа в екип
Резултат от уче- Води ефективна бизнес комуникация
не 6.2:
Знания

·
·
·
·

Познава
Познава
Познава
Познава

Умения

·
·
·
·

Разпознава и избягва конфликтни ситуации
Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
Води делова комуникация – писмена и устна
Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията
на клиентите

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

Компетентности · Провежда ефективна комуникация с потребителите съобразно индивидуалните
им характеристики
· Провежда разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги
· Разбира и уважава изискванията на клиентите и защитава интересите на организацията
Резултат от уче- Владее чужд език по професията
не 6.3:
Знания

· Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

· Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература,
техническа документация и др.)
· 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 · Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Разговори на професионални теми на чужд език
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Условия за про- За средство 1:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда
ЕРУ 7
Н а и м е н о в а н и е Техническа документация
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Агроеколог
на професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от уче- Разчита работни чертежи, схеми и скици
не 7.1:
Знания

· Знае основните стандарти за изработване на видове чертежи
· Познава условните означения

Умения

· Обяснява значението на стандартите
· Разбира структурата и елементите на чертежа

Компетентности · В състояние е точно да разчита чертежи, схеми и скици
· Работи самостоятелно с учебна, техническа и справочна литература
Резултат от учене 7.2:

Използва техническа документация

Знания

· Познава видове чертежи
· Знае стандартите за разчитане на техническата документация

Умения

· Разчита технологични схеми и карти, каталози, инструкции и друга специфична
техническа документация

Компетентности · Използва специфична техническа документация в работата си
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Развиване на казус
Средство 3:
· Изпълнение на практическа задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Учебна работилница
· Лаборатория
· Реална среда
Критерии за оце- За средства 1 и 2:
няване:
· Решава точно и вярно поставените задачи, като прилага основните изисквания за
изработване и разчитане на техническа документация
За средство 3:
· Изпълнява поставените задачи, като спазва основните изисквания за разчитане
на техническа документация и за безопасни и здравословни условия на труд
ЕРУ 8
Н а и м е н о в а н и е Машинно-тракторен парк
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Агроеколог
на професията:
Ниво по НКР:

4
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Резултат от уче- Оценява различните видове двигатели, трактори и автомобили по техническите
не 8.1:
им характеристики
Знания

· Познава класификацията на тракторите, автомобилите и видовете двигатели
· Познава устройството и принципа на действие на отделните възли

Умения

· Класифицира тракторите, автомобилите и видовете двигатели
· Анализира параметрите на енергетичните средства

Компетентности · Може самостоятелно, след анализ на параметрите на тракторите, автомобилите
и видовете двигатели, да избере подходящото енергетично средство
Резултат от уче- Открива причините за възникване на прости и често срещани неизправности
не 8.2:
Знания

· Познава устройството на системите на тракторите и автомобилите
· Знае принципа на действие на двигателите с вътрешно горене

Умения

· Преценява сложността на възникналия проблем
· Взема решение за възможните начини за отстраняване

Компетентности · Проявява съобразителност при откриване и отстраняване на съществуващ проблем
· Решава самостоятелно възникнали прости проблеми
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Развиване на казус
Средство 3:
· Изпълнение на практическа задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Учебна работилница
· Лаборатория
· Реална среда
Критерии за оце- За средства 1 и 2:
няване:
· Решава точно и вярно поставените задачи, като прилага познанията си за трактори,
автомобили и видове двигатели
За средство 3:
· Изпълнява поставените задачи, като спазва безопасните и здравословни условия
на труд
Специфична професионална подготовка – валидна за специалността „Агроекология“
ЕРУ 9
Н а и м е н о в а н и е Анализ и контрол на компонентите на околната среда
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Агроеколог
на професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от уче- Установява вида и степента на замърсяванията на компонентите на околната срене 9.1:
да – атмосферен въздух, води и почви
Знания

· Познава компонентите на околната среда и факторите, които я увреждат
· Познава действащото екологично законодателство

Умения

· Взема проба за изследване
· Отчита резултатите от взетата проба

Компетентности · Може самостоятелно да анализира отчетените резултати от измерванията и да ги
съпостави с допустимите норми
· Установява степента на риск от замърсявания на компонентите на околната среда – атмосферен въздух, води и почви
· Съдейства за отстраняване на установен риск от замърсявания
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Резултат от уче- Анализира антропогенното въздействие върху околната среда
не 9.2:
Знания

· Познава антропогенните фактори
· Познава източниците на замърсяване
· Знае различни практики за екологосъобразно земеделие

Умения

· Прави оценка на въздействието на антропогенните фактори върху почвеното плодородие и растенията
· Прилага практики за екологично земеделие

Компетентности · Установява причинно-следствените връзки между опазването на въздуха, водите,
почвите и въздействието на антропогенните източници върху околната среда
Резултат от уче- Контролира факторите, които увреждат околната среда
не 9.3:
Знания

· Познава източниците на замърсяване на околната среда
· Познава нормативната уредба за екологичното законодателство

Умения

· Систематизира получената информация за източниците на замърсяване
· Установява съответствие с нормите

Компетентности · Съдейства за реализиране на политиката за опазване на околната среда, като
предприема коригиращи и превантивни мерки
· Може да осъществи качествен контрол на факторите, които увреждат околната
среда, спазвайки съответните инструкции и осъществявайки контакт с отговорните
институции
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Развиване на казус
Средство 3:
· Изпълнение на практическа задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Учебна работилница
· Лаборатория
· Реална среда
Критерии за оце- За средства 1 и 2:
няване:
· Решава точно и вярно поставените задачи, като прилага познания за елементите
на околната среда и нормативната уредба
За средство 3:
· Изпълнява поставените задачи, като спазва безопасните и здравословни условия
на труд
ЕРУ 10
Н а и м е н о в а н и е Устойчиво управление на природните ресурси
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Агроеколог
на професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от уче- Анализира факторите за неустойчивост при управление на ресурсите в природните
не 10.1:
и антропогенните екосистеми
Знания

· Познава основните закономерности в агроекологията и опазването на околната
среда
· Знае принципи, подходи, приложимост и ползи на устойчивото управление на
агроекосистемите

Умения

· Преценява състоянието на агроекосистемата
· Преценява състоянието на природните ресурси в агроекосистемата
· Анализира причините за неустойчиво управление на агроекосистемата

Компетентности · Посочва възможните мерки за преодоляване на екологични проблеми
· Прилага система от конкретни мероприятия за решаване на екологични проблеми
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Резултат от уче- Съдейства за реализиране на политиката за устойчиво управление на природните
не 10.2:
ресурси
Знания

· Знае целите на устойчивото управление на агроекосистемите
· Познава функциите на ресурсите в агроекосистемите
· Познава екологичното законодателство

Умения

· Обяснява начините за запазване и съхранение на органичното вещество в почвата,
качеството на водите и растенията
· Приоритизира екологосъобразността на различните системи за обработка на почвата

Компетентности · Спазва нормативната уредба при решаване на конкретен агроекологичен проблем
· Прилага система от мерки за устойчиво управление на почви, води и растения
· Предлага превантивни и коригиращи действия за защита на почвите и другите
ресурси
· Информира отговорни институции за отклонение от нормите
Резултат от уче- Съдейства за въвеждане на добри земеделски практики
не 10.3:
Знания

· Знае правилата за добра земеделска практика
· Познава стъпките за планиране на устойчиво земеползване

Умения

· Разпознава компонентите на почвите и взаимовръзката между тях
· Обяснява ролята на биоразнообразието от растителни и животински организми
· Анализира възможностите за намаляване негативното въздействие на стопанската
дейност на човека върху околната среда

Компетентности · Правилно подбира добри земеделски практики, отразяващи регионалните и местните нужди
· Подпомага прилагането на добри земеделски практики на местно ниво с цел балансирано управление на процесите в агроекосистемите
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Развиване на казус
Средство 3:
· Изпълнение на практическа задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Учебна работилница
· Лаборатория
· Реална среда
Критерии за оце- За средства 1 и 2:
няване:
· Решава точно и вярно поставените задачи, като прилага познания за нормативната
уредба и устойчивото управление на ресурсите в природните и антропогенните
екосистеми
За средство 3:
· Изпълнява поставените задачи, като спазва безопасните и здравословни условия
на труд
ЕРУ 11
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование
на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 11.1:
Знания

Биологично производство на селскостопанска продукция
4
4
Агроеколог
4
4
Организира биологично производство на земеделски култури
· Знае принципите и задачите на биологичното производство на земеделски култури
· Познава основните етапи при планиране на прехода от конвенционално към биологично растениевъдство
· Познава нормативната база, свързана с биологичното растениевъдство
· Разбира значението на биологично активната почва
· Разбира ползата от сеитбообращения при биологичното растениевъдство
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· Обяснява стъпките за изготвяне на план за преход към биологично производство
· Обяснява принципите на растителната защита в условията на биологичното растениевъдство
· Произвежда биологична продукция

Компетентности ·
·
·
·

Изготвя план за преход към биологично земеделие
Планира и прилага сеитбообращения в биологичното земеделие
Прилага правилни методи за борба с вредителите
Използва целесъобразно финансовите ресурси за развитие на биологичното земеделие

Резултат от уче- Организира биологично животновъдство
не 11.2:
Знания

·
·
·
·
·

Умения

·
·
·
·

Знае целите, принципите и задачите на биологичното животновъдство
Познава основните изисквания при отглеждане на животните по екологичен начин
Посочва нужните фуражи за пълноценно хранене на животните
Описва болестите по животните
Познава нормативната база, свързана с биологичното земеделие

Разбира предимствата на местните породи животни
Осигурява хуманно отношение към животните
Преценява качеството на фуражите
Обяснява принципите на лечение и профилактика на животните, отглеждани по
екологичен начин
· Произвежда животинска биологична продукция

Компетентности · Може да извършва основни технологични операции при отглеждане на животните
по екологичен начин
· Разработва план на ферма за отглеждане на животни по биологичен начин
· Използва целесъобразно финансовите ресурси за развитие на биологичното земеделие
Резултат от уче- Реализира биологична продукция
не 11.3:
Знания

· Познава икономическите аспекти на прехода към биологично земеделие
· Описва стъпките за сертифициране на биологична продукция
· Знае елементите на маркетинга

Умения

·
·
·
·
·
·

Обяснява ползата от биологичните храни
Разбира бъдещите предизвикателства пред пазара на биологична продукция
Избира маркетингова стратегия за съответния продукт
Анализира пазара на биологични продукти
Разработва маркетингова концепция
Организира дистрибуция

Компетентности · Реализира политика на продукта, произведен по биологичен начин
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Развиване на казус
Средство 3:
· Изпълнение на практическа задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Учебна работилница
· Лаборатория
· Реална среда
Критерии за оце- За средства 1 и 2:
няване:
· Решава точно и вярно поставените задачи, като прилага познания за биологичното
земеделие и нормативната уредба, свързана с него
За средство 3:
· Изпълнява поставените задачи, като спазва безопасните и здравословни условия
на труд
ЕРУ 12
Наименование
на единицата:

Оползотворяване на органичните остатъци и компостиране

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Н а и м е н о в а н и е Агроеколог
на професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от уче- Произвежда биотор
не 12.1:
Знания

· Описва характеристиките на биотора
· Посочва продуктите, които могат да се използват като суровина за производството
на биотор
· Разбира значението на биотора за биологичното земеделие

Умения

· Обяснява приложението на биотора в биологичното земеделие
· Произвежда биотор

Компетентности · Може да произвежда биотор
Резултат от уче- Рециклира органични остатъци, произвежда компост
не 12.2:
Знания

· Разбира необходимостта от рециклиране на органичните остатъци в агроекосистемата
· Познава различните видове органични отпадъци
· Знае същността на компостирането
· Разбира условията, необходими за компостиране

Умения

· Обяснява ползата от рециклирането, включително от компостирането
· Произвежда компост

Компетентности · Може да произвежда компост
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Развиване на казус
Средство 3:
· Изпълнение на практическа задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Учебна работилница
· Лаборатория
· Реална среда
Критерии за оце- За средства 1 и 2:
няване:
· Решава точно и вярно поставените задачи, като прилага познания за оползотворяване на органичните остатъци и приложението им в биологичното земеделие
За средство 3:
· Изпълнява поставените задачи, като спазва безопасните и здравословни условия
на труд
4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се извършва в учебни
кабинети, оборудвани с необходимата електронна
и компютърна техника. Обзавеждането на учебния кабинет по теория включва: работно място
за обучаващия и за всеки обучаван (работна
маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно
шкафове за различни цели), екрани и стойки за
окачване на табла и учебно-технически средства
(диапроектори, видеотехника, шрайбпроектори),
учебни пособия: демонстрационни макети и модели, онагледяващи табла, учебни видеофилми,
програмни продукти, закони, наредби и инструкции, свързани с агроекологията. Компютърният
кабинет трябва да предлага персонален компютър на всеки обучаван с необходимия хардуер и
софтуер, принтер, скенер, мултимедия и достъп
до интернет.
В учебни работилници и учебни лаборатории се
провежда обучението по практика на професията.

Те се оборудват с машини и съоръжения, както
и със съответни пособия съобразно усвояваната
професия и специалностите.
Учебните работилници и лаборатории трябва
да осигуряват работни места за всички обучаеми, както и едно работно място за обучаващия.
Необходимо е да има учебни работилници по
трактори и автомобили, селскостопанска техника,
работа с машинно-тракторни агрегати и учебни
лаборатории по почвознание, растениевъдство,
животновъдство, агроекология и екологичен
мониторинг.
Необходими за у чебни те работ и лници и
лаборатории справочни пособия: ръководства,
справочна литература, каталози, документация
на фирми производители.
Оборудването в у чебните работилници и
лаборатории трябва да осигурява провеждането
на учебния процес. Нужни са постери, схеми,
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макети, сбирки, инструменти, прибори и пособия,
уреди и апаратура за осъществяване на анализ.
Практическо обучение може да се провежда в
стопанства (ферми) на обучаващата институция
или във ферми, осигурени на договорна основа. В
тях трябва да бъдат застъпени сеитбообращения
от разнородни културни и диви видове растения
с цел практическо онагледяване и извеждане на
агроекологичен анализ и биологично земеделие
и/или биологично животновъдство.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица
със завършено висше образование по съответната
специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без
висше образование и без професионална квалификация „учител“, ако са придобили трета степен
на професионална квалификация по съответната
специалност при условията и по реда на Закона
за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компетентности.
7879

НАРЕДБА № 7
от 14 август 2018 г.

за придобиване на квалификация по професията „Спедитор-логистик“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държав
ният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
840110 „Спедитор-логистик“ от област на
образование „Транспорт“ и професионално
направление 840 „Транспортни услуги“ съг
ласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1
от Закона за професионалното образование
и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за придобиването на квалификация по професията 840110 „Спедитор-логистик“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изиск вани ята за придобиването на трета
степен на професионална квалификация за
специалността 8401101 „Спедиция, транспортна
и складова логистика“ и на четвърта степен
на професионална квалификация за специалността 8401102 „Планиране и управление на
логистични процеси“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3, 4 и 6
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от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
840110 „Спедитор-логистик“ включва общата,
отрасловата и специфичната професионална
подготовка с необходимите професионални
компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на
професията след завършване на обучението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Спедитор-логистик“
Професионално направление:
840

Транспортни услуги

Наименование на професията:
840110

Спедитор-логистик

Специалности:

Степен Ниво Ниво
на пропо
по
фесиоНКР ЕКР
нална
квалификация:

8401101 Спедиция,
транспортна и
складова логистика

Трета

4

4

8401102 Планиране и
управление на
логистични
процеси

Четвърта

5

5

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
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професионална квалификация съгласно Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на професионална квалификация по професията „Спедитор-логистик“ от
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката
със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл.
изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.)
изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
· З а ученици:
◦ з а трета степен – завършено основно
образование.
· З а лица, навършили 16 години:
◦ з а трета степен – придобито право за
явяване на държавни зрелостни изпити
или придобито средно образование;
◦ з а четвърта степен – завършено средно
образование.
Изискването за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално образование и обучение за придобиване
на трета степен на професионална квалификация
е придобита втора степен на професионална
квалификация по професия от област на образование „Транспорт“.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
1.2. Валидиране и професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Спедитор-логистик“ или по част от нея
чрез валидиране на придобити с неформално
или информално учене резултати от ученето се
осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за
условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена
от министъра на образованието и науката (ДВ,
бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Спедиторът-логистик изпълнява дейности,
свързани с планиране, договаряне, организиране,
управление, контрол и отчитане на транспорта,
консолидацията, ск ладирането, обработката,
пакетирането и дистрибуцията на стоки. Той
предоставя също спомагателни услуги, като деклариране на стоките, осигуряване застраховка
на стоките, събиране и осигуряване на плащания,
осигуряване на документи за стоките и други,
както и консултантски услуги, свързани с тези
дейности.
Спедиторът-логистик може да планира, управлява и контролира цялата верига на стоковите
доставки на своята организация или на клиентатовародател.
При изпълнение на дейностите спедиторътлогистик води преговори и сключва договори
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с доставчици, дистрибутори, купувачи и клиенти-товародатели, както и с подизпълнители
от страната и чужбина; планира, организира,
управлява, контролира и отчита изпълнението
на тези договори.
Резултатите от дейността му се изразяват в
пространствено преместване и/или съхранение
на стокови пратки, както и/или трансформация
на външния им вид и/или митническия им
статут. Дейностите се извършват по предварително определен мрежови график, без (или
при минимални) липси и повреди на стоката,
с оптимизиране на разходите за качествено
извършване на транспортно-спедиторските и
логистичните услуги.
През по-голямата част от времето спедиторътлогистик работи в офис, с нормирано работно
време. Използва офисно, комуникационно и компютърно оборудване, различни информационни
и комуникационни технологии и специализиран
софтуер. При необходимост посещава митници,
складове, товарни терминали, офиси на контрагенти (доставчици, дистрибутори, транспортни
фирми, товародатели) и др.
Спедиторът-логистик осъществява своята
дейност в съответствие с Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, Закона за
митниците, Закона за акцизите и митническите
складове, Митническия кодекс на Европейския
съюз и съответните подзаконови нормативни
актове, както и с друга нормативна уредба,
регламен т и раща т ранспор та на сток и. При
осъществяване на дейността спазва и вътрешнофирмените правилници и разпоредби.
Спедиторът-логистик носи отговорност за
материалните и финансовите резултати от своята
работа, за повереното му офисно и информационно-комуникационно оборудване и за работата
на подчинения му персонал (когато има такъв).
В работата си спедиторът-логистик борави със
стоки и информация, притежание на други лица,
и отговаря за опазването им.
Спедиторът-логистик работи често с ограничен времеви ресурс за обработка и анализ на
бързо изменяща се информация, налага се да
взема бързи решения с висока степен на важност,
от които зависи дейността на други служители в
компанията или на контрагенти на компанията.
Комуникира с контрагенти от различни географски райони, с различна езикова и културна
принадлежност, включително и с представители
на местни и чужди държавни институции. Освен
оперативна често води и официална кореспонденция с контрагенти или държавни институции и
разрешава конфликтни ситуации. Тези специфики
в работата изискват висока самодисциплина и
организираност, отговорност, самообладание,
съобразителност, логическо мислене, предприемчивост, инициативност, настойчивост, издръжливост на стрес, способност за оценка на голямо
количество информация в кратки срокове, бързи
и адекватни реакции, комуникативност, гъвкавост при преговори, умения за работа в екип и
избягване на конфликти. Владеенето на чужд
език е от изключителна важност за успешното
упражняване на професията.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение

БРОЙ 72

ДЪРЖАВЕН

Лица, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Спедиторлогистик“, могат да продължат обучението си
за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по същата професия
или за придобиване на квалификация по друга
професия от професионално направление „Транспортни услуги“.
Лицата, придобили четвърта степен на професионална квалификация по професията „Спедитор-логистик“, могат да продължат обучението си
по друга професия от професионално направление
„Транспортни услуги“.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на
единиците резултати от ученето, които лицата
не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на минист ъра на труда и социалната политика, посл. изм. със Заповед № РД-01-149 от
26.02.2018 г.
Лице, придобило трета или четвърта степен
на професионална квалификация по професията
„Спедитор-логистик“, може да заема следните
длъжности от НКПД:
Ø о т Единична група 3324 „Търговски посредници“
ü 3324-3002 Брокер, спедиторски услуги
ü 3324-3005 Комисионер, кораби/пратки
Ø о т Единична група 3331 „Агенти по спедиция на товари“
ü 3331-3001 Специалист, спедиторска дейност
ü 3331-3002 Агент, експедиция на товари
ü 3331-3006 Спедитор
ü 3331-3007 Организатор карго внос/износ
ü 3331-3008 Организатор карго рекламации
ü 3331-3009 Организатор склад под митнически контрол
ü 3331-3010 Митнически брокер
Ø о т Единична група 4321 „Персонал, водещ
стокови документи“
ü 4321-2002 Експедитор, стоки и товари
ü 4321-2010 Организатор, експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност
ü 4321-2016 Спедиционен посредник,
както и на други длъжности, допълнени при
актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ за специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ – трета
степен на професионална квалификация
Обща професионална подготовка за трета
степен на професионална квалификация
· Е РУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
◦ Р У (Резултат от учене) 1.1. Създава организация за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд на работното
място
◦ Р У 1.2. Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
◦ Р У 1.3. Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
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· Е
 РУ 2. Предприемачество
◦ Р У 2.1. Познава основите на предприемачеството
◦ Р У 2.2. Формира предприемаческо поведение
◦ Р У 2.3. Участва в разработването на
бизнес план
· Е РУ 3. Икономика
◦ Р У 3.1. Познава основите на пазарната
икономика
◦ Р У 3.2. Познава основните характерист ик и на п роизводст вената дейност в
предприятие
Отраслова професионална подготовка
· Е РУ 4. Транспортни услуги
◦ РУ 4.1. Познава услугите и превозните средства в товарния автомобилен транспорт
◦ РУ 4.2. Познава услугите и превозните средства в железопътния товарен транспорт
◦ Р У 4.3. Познава услугите и превозните
средства в морския и речния товарен
транспорт
◦ Р У 4.4. Познава услугите и превозните
средства във въздушния транспорт
· Е РУ 5. Комуникация и чужд език
◦ РУ 5.1. Общува ефективно в работния екип
◦ Р У 5.2. Води ефективна бизнес комуникация
◦ Р У 5.3. Владее чужд език по професията
· Е РУ 6. Информационни и комуникационн и
технологии (ИКТ)
◦ Р У 6.1. Обработва информация с ИКТ
◦ Р У 6.2. Комуникира с ИКТ
◦ РУ 6.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
◦ Р У 6.4. Осигурява сигурност при работата с ИКТ
◦ Р У 6.5. Решава проблеми при работата
с ИКТ
· Е РУ 7. Организация на труда
◦ Р У 7.1. Организира работния процес
◦ Р У 7.2. Отговаря за разпределението на
дейностите в работния процес
Специфична професионална подготовка за
специалност „Спедиция, транспортна и складова
логистика“ – трета степен на професионална
квалификация
· Е РУ 8. Организац и я на спеди т орската
дейност
◦ Р У 8.1. Прилага специфичната правна
уредба на транспорта и спедицията и
спедиционния договор – законодателство
и практика
◦ Р У 8.2. Прилага организацията на дейност та на спедиторската компания и
видовете спедиторски услуги
◦ Р У 8.3. Работи с издаваните от спедитор
транспортни документи, с условията на
доставка ИНКОТЪРМС и с документите,
необходими за износа, вноса и транспорта
на стоките за усвояване на документарни
акредитиви и банково инкасо
◦ Р У 8.4. Прилага оперативните и финансовите процедури, в т.ч. калкулиране
на себестойност и цена на усл у гата,
факт у риране на извършените услу ги,
инкасиране на вземанията, поддържане
на оперативна отчетност за финансовите
резултати
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◦ Р У 8.5. Предлага и договаря транспортни
и логистични услуги, използвайки спецификите на маркетинга и продажбите
в спедицията
Е РУ 9. Автомобилна спедиция
◦ Р У 9.1. Организира спедиция и превоз на
комплектни и частични товари по шосе
◦ Р У 9.2. Организира спедиция и превоз на
групажни товари в рамките на групажна
автолиния
◦ Р У 9.3. Организира спедиция и превоз
на опасни и специални (извънгабаритни,
с температурен режим и др.) товари с
автомобилен транспорт
◦ Р У 9.4. Изготвя цени и оферти и сключва
договори за вътрешни и международни
автомобилни превози; попълва спедиторските и транспортни документи
◦ РУ 9.5. Организира изпълнението на сключените договори, контролира изпълнението на поръчката и местонахождението на
товара, решава възникнали рекламации
Е РУ 10. Железопътна спедиция
◦ РУ 10.1. Планира превози по жп маршрути
с различни ширини на междурелсието,
прилага търговската спецификация и техническото описание на международните
железопътни превози
◦ Р У 10.2. Организира спедиция и превоз
на комплектни и частични товари с железопътен транспорт
◦ Р У 10.3. Организира спедиция и превоз
на опасни и специални товари с железопътен транспорт
◦ Р У 10.4. Изготвя цени и оферти, сключва
договори за вътрешни и международни
железопътни превози; попълва спедиторските и транспортни документи
◦ Р У 10.5. Организира изпълнението на
сключените договори, контролира изпълнението на поръчката и местонахождението на товара, решава възникнали
рекламации
Е РУ 11. Въздушна спедиция
◦ Р У 11.1. Организира спедиция и превоз
на товари с въздушен транспорт
◦ Р У 11.2. Чартира самолети и организира
въздушна консолидация
◦ Р У 11.3. Организира спедиция и превоз
на опасни и специални товари (живи
животни и растения, лични вещи и др.)
◦ Р У 11.4. Изготвя цени и оферти, сключва
договори за въздушни превози; попълва
спедиторските и транспортни документи
◦ Р У 11.5. Организира изпълнението на
сключените договори, контролира изпълнението на поръчката и местонахождението на товара, решава възникнали
рекламации
Е РУ 12. Морска и речна спедиция
◦ Р У 12.1. Организира спедиция и превоз
на товари с морск и т ранспорт, като
включително чартира кораби
◦ Р У 12.2. Организира спедиция и превоз
на товари по вътрешните водни пътища
на Европа, като включително чартира
кораби
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◦ Р У 12.3. Организира пристанищна спедиция и обработка на товари в морски
и речни пристанища
◦ Р У 12.4. Изготвя цени и оферти и сключва
договори за превоз на товари по море и
река; попълва спедиторските и транспортни документи
◦ Р У 12.5. Организира изпълнението на
сключените договори, контролира изпълнението на поръчката и местонахождението на товара, решава възникнали
рекламации
· Е РУ 13. Мултимодален транспорт
◦ Р У 13.1. О рг а н изи ра м ул т и мода лен,
интермодален и комбиниран транспорт
на комплек тни товари, вк л. превози
на транспортни единици (контейнери,
сменяеми надстройки, полуремаркета,
лихтери и др.)
◦ Р У 13.2. Организира мултимодални и
комбинирани групажни превози, включително контейнерен групаж (LCL)
◦ Р У 13.3. Работи с транспортни и спедиторски документи, използвани при мултимодалните и комбинираните превози
◦ Р У 13.4. Изготвя цени и оферти, сключва
договори за мултимодален, интермодален
и комбиниран превоз на комплектни и
частични товари, групажни пратки и
транспортни единици
◦ Р У 13.5. Организира изпълнението на
сключените договори, контролира изпълнението на поръчката и местонахождението на товара, решава възникнали
рекламации
· Е РУ 14. Складова логистика
◦ Р У 14.1. Организира и управлява складовите процеси по приемане, заскладяване, набиране на поръчки, рекламации,
експедиция на товари и стоки, както и
услуги с добавена стойност
◦ РУ 14.2. Проектира и определя складовите
зони и техния размер, необходимата обща
площ, товаропотоците, както и товарообработващата техника и съоръжения
в склада
◦ Р У 14.3. Изготвя ресурсен модел за определяне себестойността на складирането и
складовите услуги, като изготвя ценови
оферти
◦ РУ 14.4. Работи с информационни системи
за управление на склада
◦ РУ 14.5. Организира и следи изпълнението
на сключените договори и нормативните
изисквания за складово логистично обслужване, както и индексите за определяне на представянето (KPI)
· Е РУ 15. Митническо представителство
◦ Р У 15.1. Извършва митническо представителство и организира поставянето
на стоки под митнически режим, като
прилага Митническия кодекс на ЕС и
националното митническо и данъчно
законодателство
◦ Р У 15.2. Изготвя документите за даване
на митническо направление или поставяне под митнически режим на стоките
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◦ РУ 15.3. Работи с информационните технологии в митническото представителство:
система за контрол на вноса, износа,
транзита, ИНТРАСТАТ и др.
◦ Р У 15.4. Консултира клиента за митническите формалности и оформянето на
стоката
3.2. Списък на ЕРУ за специалност „Планиране
и управление на логистични процеси“ – четвърта
степен на професионална квалификация
Обща професионална подготовка за четвърта
степен на професионална квалификация
· Е РУ 16. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
◦ Р У 16.1. Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
◦ Р У 16.2. Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
◦ Р У 16.3. Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
· Е РУ 17. Предприемачество
◦ РУ 17.1. Познава основите на икономиката
и предприемачеството
◦ Р У 17.2. Формира предприемаческо поведение
◦ Р У 17.3. Участва в разработването на
бизнес план
· Е РУ 18. Икономика
◦ Р У 18.1. Познава основите на пазарната
икономика
◦ Р У 18.2. Познава характеристиките на
производствената дейност в предприятие
Отраслова професионална подготовка
· Е РУ 19. Транспортни услуги
◦ Р У 19.1. Познава услугите и превозните средства в товарни я автомобилен
транспорт
◦ Р У 19.2. Познава услугите и превозните средст ва в железоп ът ни я товарен
транспорт
◦ Р У 19.3. Познава услугите и превозните
средства в морския и речния товарен
транспорт
◦ Р У 19.4. Познава услугите и превозните
средства във въздушния транспорт
· Е РУ 20. Комуникация и чужд език
◦ Р У 20.1. Общува ефективно в работния
екип
◦ Р У 20.2. Води ефективна бизнес комуникация
◦ Р У 20.3. Владее чужд език по професията
· Е РУ 21. Информационни и комуникационни
технологии
◦ Р У 21.1. Обработва информация с ИКТ
◦ Р У 21.2. Комуникира с ИКТ
◦ Р У 21.3. Създава цифрово съдържание
с ИКТ
◦ Р У 21.4. Осигурява сигурност при работата с ИКТ
◦ Р У 21.5. Решава проблеми при работата
с ИКТ
· Е РУ 22. Организация на труда
◦ Р У 22.1. Организира работния процес
◦ Р У 22.2. Отговаря за разпределението на
дейностите в работния процес
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Специфична професионална подготовка за
специалност „Планиране и управление на логистични процеси“ – четвърта степен на професионална квалификация
· Е РУ 23. Организация на спедиторската
дейност
◦ Р У 23.1. Прилага специфичната правна
уредба на транспорта и спедицията и
спедиционния договор – законодателство
и практика
◦ Р У 23.2. Прилага организацията на дейност та на спедиторската компания и
видовете спедиторски услуги
◦ Р У 23.3. Работи с издаваните от спедитор
транспортни документи, с условията на
доставка ИНКОТЪРМС и с документите,
необходими за износа, вноса и транспорта
на стоките за усвояване на документарни
акредитиви и банково инкасо
◦ Р У 23.4. Прилага оперативните и финансовите процедури, в т.ч. калкулиране на
себестойност и цена на услугата, фактуриране на извършените услуги, инкасиране
на вземанията, поддържане на оперативна
отчетност за финансовите резултати
◦ Р У 23.5 Предлага и договаря транспортни
и логистични услуги, използвайки спецификите на маркетинга и продажбите
в спедицията
· Е РУ 24. Автомобилна спедиция
◦ Р У 24.1. Организира спедиция и превоз на
комплектни и частични товари по шосе
◦ Р У 24.2. Организира спедиция и превоз на
групажни товари в рамките на групажна
автолиния
◦ Р У 24.3. Организира спедиция и превоз
на опасни и специални (извънгабаритни,
с температурен режим и др.) товари с
автомобилен транспорт
◦ Р У 24.4. Изготвя цени и оферти и сключва
договори за вътрешни и международни
автомобилни превози; попълва спедиторските и транспортни документи
◦ РУ 24.5. Организира изпълнението на сключените договори, контролира изпълнението на поръчката и местонахождението на
товара, решава възникнали рекламации
· Е РУ 25. Железопътна спедиция
◦ РУ 25.1. Планира превози по жп маршрути
с различни ширини на междурелсието,
прилага търговската спецификация и техническото описание на международните
железопътни превози
◦ Р У 25.2. Организира спедиция и превоз
на комплектни и частични товари с железопътен транспорт
◦ Р У 25.3. Организира спедиция и превоз
на опасни и специални товари с железопътен транспорт
◦ Р У 25.4. Изготвя цени и оферти, сключва
договори за вътрешни и международни
железопътни превози; попълва спедиторските и транспортни документи
◦ Р У 25.5. Организира изпълнението на
сключените договори, контролира изпълнението на поръчката и местонахождението на товара, решава възникнали
рекламации
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· Е РУ 26. Въздушна спедиция
◦ Р У 26.1. Организира спедиция и превоз
на товари с въздушен транспорт
◦ Р У 26.2. Чартира самолети и организира
въздушна консолидация
◦ Р У 26.3. Организира спедиция и превоз
на опасни и специални товари (живи
животни и растения, лични вещи и др.)
◦ Р У 26.4. Изготвя цени и оферти, сключва
договори за въздушни превози; попълва
спедиторските и транспортни документи
◦ Р У 26.5. Организира изпълнението на
сключените договори, контролира изпълнението на поръчката и местонахождението на товара, решава възникнали
рекламации
· Е РУ 27. Морска и речна спедиция
◦ Р У 27.1. Организира спедиция и превоз
на товари с морск и т ранспорт, като
включително чартира кораби
◦ Р У 27.2. Организира спедиция и превоз на
товари по вътрешните водни пътища на
Европа, като включително чартира кораби
◦ Р У 27.3. Организира пристанищна спедиция и обработка на товари в морски
и речни пристанища
◦ Р У 27.4. Изготвя цени и оферти и сключва
договори за превоз на товари по море и
река; попълва спедиторските и транспортни документи
◦ Р У 27.5. Организира изпълнението на
сключените договори, контролира изпълнението на поръчката и местонахождението на товара, решава възникнали
рекламации
· Е РУ 28. Мултимодален транспорт
◦ Р У 28.1. Организира мултимодален, интермодален и комбиниран транспорт на
комплектни товари, включително превози
на транспортни единици (контейнери,
сменяеми надстройки, полуремаркета,
лихтери и др.)
◦ Р У 28.2. Организира мултимодални и
комбинирани групажни превози, включително контейнерен групаж (LCL)
◦ Р У 28.3. Работи с транспортни и спедиторски документи, използвани при мултимодалните и комбинираните превози
◦ Р У 28.4. Изготвя цени и оферти, сключва
договори за мултимодален, интермодален
и комбиниран превоз на комплектни и
частични товари, групажни пратки и
транспортни единици
◦ Р У 28.5. Организира изпълнението на
сключените договори, контролира изпълнението на поръчката и местонахождението на товара, решава възникнали
рекламации
· Е РУ 29. Складова логистика
◦ Р У 29.1. Организира и управлява складовите процеси по приемане, заскладяване, набиране на поръчки, рекламации,
експедиция на товари и стоки, както и
услуги с добавена стойност
◦ РУ 29.2. Проектира и определя складовите
зони и техния размер, необходимата обща
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площ, товаропотоците, както и товарообработващата техника и съоръжения
в склада
◦ Р У 29.3. Изготвя ресурсен модел за определяне себестойността на складирането и
складовите услуги, като изготвя ценови
оферти
◦ РУ 29.4. Работи с информационни системи
за управление на склада
◦ РУ 29.5. Организира и следи изпълнението
на сключените договори и нормативните
изисквания за складово-логистично обслужване, както и индексите за определяне на представянето (KPI)
· Е РУ 30. Митническо представителство
◦ Р У 30.1. Извършва митническо представителство и организира поставянето
на стоки под митнически режим, като
прилага Митническия кодекс на ЕС и
националното митническо и данъчно
законодателство
◦ Р У 30.2. Изготвя документите за даване
на митническо направление или поставяне под митнически режим на стоките
◦ РУ 30.3. Работи с информационните технологии в митническото представителство:
система за контрол на вноса, износа,
транзита, ИНТРАСТАТ и др.
◦ Р У 30.4. Консултира клиента за митническите формалности и оформянето на
стоката
· ЕРУ 31. Планиране и управление на веригата
на стоковите доставки
◦ Р У 31.1. Определя стратегията за управление на веригата на доставките в
съответствие с бизнес стратегията на
организацията и с целевите є пазари
◦ Р У 31.2. Избира конкретните участници
във веригата на доставки (производители, дистрибутори, клиенти, доставчици
на услуги и търговци) в зависимост от
избраната стратегия
◦ Р У 31.3. Дефинира същността на операциите по планиране, снабдяване, производство и доставка във веригата на доставки
◦ Р У 31.4. Определя нивото на съвместно
планиране, прогнозиране и коопериране между участниците във веригата на
доставки
◦ Р У 31.5. Измерва представянето във веригата на доставки в организацията, като
дефинира ключовите индикатори (KPI)
· Е РУ 32. Информационни и комуникационни технологии във веригите на доставки,
спедицията и логистиката
◦ РУ 32.1. Избира информационните системи
и технологии, приложими във веригата
на доставки
◦ Р У 32.2. Администрира информационни
системи за управление на транспорта
◦ Р У 32.3. Дефинира бизнес процесите и
администрира информационни системи
за управление на складови процеси
◦ Р У 32.4. Определя комуникационните
процедури при електронен обмен на данни
с доставчици и клиенти
3.3. Описание на ЕРУ
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Обща професионална подготовка за трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 1
Н а и м е н о в а н и е Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
не 1.1:
на работното място
Знания

· Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд на работното място
· Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на
здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за
свързаните трудови дейности
· Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната
трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
· Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и
маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

· Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни
трудови дейности
· Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд (ако е приложимо)
· Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
· Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности · Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
· Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
· Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване
на безопасност
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
Резултат от уче- Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
не 1.2:
по опазване на околната среда
Знания

· Познава разпоредбите за опазване на околната среда
· Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти

Умения

· Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др., при спазване технологията за събиране и
рециклиране

Компетентности · Анализира възможните причини за екологично замърсяване
Резултат от уче- Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
не 1.3:
Знания

·
·
·
·
·

Умения

· Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
· Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна без
опасност
· Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
· Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
· Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
· Оказва първа помощ на пострадали при авария
· Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Описва основните рискови и аварийни ситуации
Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
Познава реда за разследване на трудови злополуки
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Компетентности · Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация, прави предложения за актуализиране на вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна
безопасност
· Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/
или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна
и аварийна безопасност
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
Владее теоретичните 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 уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова
ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 2
Н а и м е н о в а н и е Предприемачество
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Познава основите на предприемачеството
не 2.1:
Знания

· Знае същността на предприемачеството
· Знае видовете предприемачески умения

Умения

· Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата

Компетентности · Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от уче- Формира предприемаческо поведение
не 2.2:
Знания

· Познава характеристиките на предприемаческото поведение
· Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности · Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Резултат от уче- Участва в разработването на бизнес план
не 2.3:
Знания

· Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план
· Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

· Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата

Компетентности · В екип разработва проект на бизнес план
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за про- За средства 1, 2 и 3:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
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Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Участва в разработването на бизнес план на фирмата според изискванията на
предварително дефинираното задание
ЕРУ 3
Н а и м е н о в а н и е Икономика
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Познава основите на пазарната икономика
не 3.1:
Знания

·
·
·
·

Умения

· Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес
начинания

Познава общата теория на пазарната икономика
Запознат е с икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.
Знае ролята на държавата в пазарната икономика
Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Компетентности · Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на
бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран
в бизнеса
Резултат от уче- Познава основните характеристики на производствената дейност в предприятие
не 3.2:
Знания

· Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
· Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

Умения

· Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието

Компетентности · Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Писмен изпит/тест
Средство 2:
· Казус по зададен сценарий
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в
зададения казус/сценарий
Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4
Н а и м е н о в а н и е Транспортни услуги
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
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Резултат от уче- Познава услугите и превозните средства в товарния автомобилен транспорт
не 4.1:
Знания

· Познава общото устройство на различните видове и категории товарни автомобили
и техните конструктивни особености
· Познава видовете пътна настилка и категоризацията на автомобилните пътища
· Познава видовете услуги в автомобилния транспорт и тяхното икономическо значение

Умения

· Разпознава вида и категорията на товарния автомобил
· Разпознава категорията на автомобилен път

Компетентности · Взема оптимално решение при избора на услуги в товарния автомобилен транспорт
Резултат от уче- Познава услугите и превозните средства в железопътния товарен транспорт
не 4.2:
Знания

· Познава общото устройство на различните видове локомотиви и товарни вагони
и техните конструктивни особености
· Познава видовете железопътни линии
· Познава видовете услуги в железопътния товарен транспорт и тяхното икономическо значение

Умения

· Разпознава вида на локомотиви и товарни вагони
· Разпознава вида железопътна линия

Компетентности · Взема оптимално решение при избора на услуги в железопътния товарен транспорт
Резултат от уче- Познава услугите и превозните средства в морския и речния товарен транспорт
не 4.3:
Знания

· Познава общото устройство на различните видове товарни плавателни съдове и
техните конструктивни особености
· Познава особеностите при плаване в международни води
· Познава видовете услуги в морския и речния товарен транспорт и тяхното икономическо значение

Умения

· Разпознава вида на товарен плавателен съд

Компетентности · Взема оптимално решение при избора на услуги в морския и речния товарен
транспорт
Резултат от уче- Познава услугите и превозните средства във въздушния транспорт
не 4.4:
Знания

· Познава общото устройство на различните видове въздухоплавателни средства и
техните конструктивни особености
· Знае същността на въздушните коридори
· Познава видовете услуги във въздушния транспорт и тяхното икономическо значение

Умения

· Разпознава вида на въздухоплавателното средство

Компетентности · Взема оптимално решение при избора на услуги във въздушния транспорт
Средства за оце- · Решаване на тест или развиване на въпроси от областта на товарните транспортни
няване:
услуги
Условия за про- · Учебен кабинет
веждане на оценяването:
Критерии за оце- · Демонстрирани са знания от областта на товарните транспортни услуги
няване:
ЕРУ 5
Н а и м е н о в а н и е Комуникация и чужд език
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

БРОЙ 72
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4 – 5

Резултат от уче- Общува ефективно в работния екип
не 5.1:
Знания

· Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични
връзки

Умения

· Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности · Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния
протокол
· Поема отговорности при работа в екип
Резултат от уче- Води ефективна бизнес комуникация
не 5.2:
Знания

·
·
·
·

Познава
Познава
Познава
Познава

Умения

·
·
·
·

Разпознава и избягва конфликтни ситуации
Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
Води делова комуникация – писмена и устна
Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията
на клиентите

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

Компетентности · Провежда ефективна комуникация с потребителите на спедиторски и логистични
услуги съобразно индивидуалните им характеристики
· Провежда разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги
· Разбира и уважава изискванията на клиентите и защитава интересите на организацията
Резултат от уче- Владее чужд език по професията
не 5.3:
Знания

· Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

· Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература,
техническа документация и др.)
· 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 · Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Разговори на професионални теми на чужд език
Условия за про- За средство 1:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда
ЕРУ 6
Н а и м е н о в а н и е Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Обработва информация с ИКТ
не 6.1:
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Знания

· Изброява интернет търсачки и мотивира избора си на определени сред тях
· Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
· Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и
начини за оценка на надеждността є
· Обяснява същността на уебканалите (RSS и др.) за получаване на информация
· Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни
носители
· Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
· Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
· Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание
(текст, изображение, аудио, видео)
· Познава различни доставчици на облачни услуги

Умения

· Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и
използва оператори за търсене (символи и др.)
· Използва уебканали (RSS и др.) за получаване на информация
· Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с
помощта на набор от допълващи се критерии
· Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения,
аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
· Използва облачни услуги за съхранение на информация
· Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности · Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от уче- Комуникира с ИКТ
не 6.2:
Знания

·
·
·
·
·

Умения

·
·
·
·

Изброява доставчици на услугата електронна поща
Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
Обяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане
Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и
опит в областта на професията
· Обяснява употребата на електронен подпис
Използва електронна поща
Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
Използва множество електронни услуги, като пазаруване онлайн, електронно
банкиране, взаимодействие с държавни институции и др.
· Използва електронен подпис за авторизация
· Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности · Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от уче- Създава цифрово съдържание с ИКТ
не 6.3:
Знания

· Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово
съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
· Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддръжка на шаблонни
интернет страници и/или блогове

Умения

· Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
с различни оформления
· Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг
· Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници
и/или блогове

Компетентности · Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
Резултат от уче- Осигурява сигурност при работата с ИКТ
не 6.4:
Знания

·
·
·
·

Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда
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Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
Активира филтри на електронна поща против спам
Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
Защитава файлове с криптиране или с пароли
Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности · Способен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната среда,
в която работи
Резултат от уче- Решава проблеми при работата с ИКТ
не 6.5:
Знания

· Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови
технологии
· Познава начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг
софтуер
· Познава възможностите за актуализиране на собствените си цифрови умения

Умения

· Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер
или услуга за решаване на проблеми
· Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при
решаване на проблеми

Компетентности · Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа
с ИКТ
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната
поща
Средство 3:
· Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на
цифрово съдържание
Средство 4:
· Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно
съобщение
Средство 5:
· Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната
на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Условия за про- · Учебен/компютърен кабинет
веждане на оце- · Персонален компютър или лаптоп
няването:
· Достъп до интернет
Критерии за оце- · Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително
няване:
зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания, умения и
компетентности, свързани с употребата на ИКТ
ЕРУ 7
Н а и м е н о в а н и е Организация на труда
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Организира работния процес
не 7.1:
Знания

·
·
·
·

Познава
Познава
Познава
Познава

структурата на стопанските организации
методи за нормиране на работния процес
планирането на ресурси, свързани с работния процес
нормативните документи, свързани с професията
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Умения

· Планира работния процес
· Съставя график на работните задачи
· Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
Компетентности · Ефективно организира работния процес
· Предлага и мотивира необходимостта от промени в работата
Резултат от уче- Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
не 7.2:
Знания
· Познава видовете дейности
· Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
· Познава начините за организация на дейностите в работния процес
Умения
· Организира дейностите
· Спазва и следи етичните норми на поведение
· Участва в изграждането на ефективна работна среда
Компетентности · Ефективно разпределя и планира дейностите
· Създава и поддържа етична работна среда
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Дефинира теоретични понятия при организацията на работния процес
За средство 2:
· Дефинира теоретични понятия при разпределението на дейностите в работния
процес
Специфична професионална подготовка за специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 8
Н а и м е н о в а н и е Организация на спедиторската дейност
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Прилага специфичната правна уредба на транспорта и спедицията и спедиционния
не 8.1:
договор – законодателство и практика
Знания

· Познава общата правна уредба на транспортната дейност в България и общите
положения (права, задължения и отговорности) на договорите за превоз на товари
· Познава специфичната правна уредба на спедиторската дейност
· Познава различните правни роли в спедиторската компания (агент-пълномощник,
комисионер, транспортен/складов оператор) и техните права, задължения и отговорности
· Познава общите положения на спедиционния договор, описани в Общите спедиторски условия на Националното сдружение на българските спедитори
· Познава ролята на спедиторската компания и на всички нейни партньори и контрагенти в националните и международните вериги на стоковите доставки

Умения

· Разпознава и дефинира специфичната правна роля на спедиторската компания в
различните типове договори за спедиторски, транспортни и логистични услуги
· Разпознава мястото и ролята на партньорите и контрагентите на спедиторската
компания във веригите на стоковите доставки

Компетентности · Може самостоятелно да дефинира и прилага общите права, задължения и отговорности на спедиторската компания в зависимост от правната роля, в която тя
извършва услугите
· Може самостоятелно да определи необходимото за изпълнение на спедиционния
договор взаимодействие между спедиторската компания и всеки от нейните партньори и контрагенти
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Резултат от уче- Прилага организацията на дейността на спедиторската компания и видовете спене 8.2:
диторски услуги
Знания

· Познава същността и съдържанието на различните спедиторски, транспортни и
логистични услуги, извършвани от спедиторската компания
· Познава етапите на договаряне и изпълнение на различните спедиторски, транспортни и логистични услуги, извършвани от спедиторската компания, и основните
изисквания за всеки етап
· Познава различните структурни и организационни модели на дейността на спедиторската компания в зависимост от географския обсег на дейността и гамата от
предлаганите услуги
· Познава ролята на спедиторите-кореспонденти и основните модели на финансовите
взаимоотношения с тях (партньорски тарифи, А-Мета, смесен модел)

Умения

· Планира етапите на договаряне и изпълнение на различните спедиторски, транспортни и логистични услуги и дефинира основните изисквания за всеки етап

Компетентности · Може самостоятелно да участва в дейността на спедиторската компания по планиране на различни спедиторски, транспортни и логистични услуги, като проявява
съобразителност и отговорност
Резултат от уче- Работи с издаваните от спедитора транспортни и спедиторски документи, с услоне 8.3:
вията на доставка ИНКОТЪРМС и с документите, необходими за износа, вноса и
транспорта на стоките, за усвояване на документарни акредитиви и банково инкасо
Знания

· Познава изготвяните от превозвачите и от спедиторската компания транспортни
и спедиторски документи (вкл. документите на FIATA), тяхното съдържание и
приложение
· Познава INCOTERMS и ролята на спедиторската компания като партньор на
продавача или на купувача на стоката при всяко от условията за доставка (ToD)
на INCOTERMS
· Познава транспортните, търговските, митническите, финансовите и други документи, необходими за износа, вноса и транспорта на стоки
· Познава основните видове сделки и начини на плащане в международната търговия, вкл. документарните акредитиви и банковото инкасо

Умения

· Определя услугите, които спедиторската компания следва да извърши като партньор на купувача или на продавача по всяко от условията за доставка (ToD) на
INCOTERMS
· Определя документите, които трябва да съпровождат стоката при нейния износ,
внос и международен транспорт към/от Европейското икономическо пространство
и към/от трети страни
· Тълкува банковите изисквания към транспортния документ, необходим за усвояване на документарен акредитив

Компетентности · Може с подкрепа от ръководителя си да изготви различни спедиторски документи
(FBL, FCR, FCT, FWR), вкл. документите на ФИАТА, като спазва изискванията
на товародателя и на акредитива
Резултат от уче- Прилага оперативните и финансовите процедури, в т.ч. калкулиране на себестойност
не 8.4:
и цена на услугата, фактуриране на извършените услуги, инкасиране на вземанията,
поддържане на оперативна отчетност за финансовите резултати
Знания

· Познава общите изисквания за оперативна финансова отчетност в спедиторската
компания
· Познава принципите за калкулиране на себестойност, марж и цена на извършваните от спедиторската компания услуги
· Познава принципите за определяне на платежоспособността и кредитния рейтинг
на товародателите

Умения

· Поддържа оперативна финансова отчетност за продадените услуги в електронен
формат
· Калкулира себестойност, марж и цени на продаваните услуги по зададени параметри и критерии
· Определя платежните условия за продаваните услуги в зависимост от предварително известния кредитен рейтинг и кредитен лимит на товародателите

Компетентности · Може самостоятелно да прилага процедурите на спедиторската компания по отношение на оперативната финансова отчетност, осигуряването на рентабилност
на продажбите и събирането на вземанията
Резултат от уче- Предлага и договаря транспортни и логистични услуги, използвайки спецификите
не 8.5:
на маркетинга и продажбите в спедицията
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Знания

· Познава общите изисквания при изготвянето на оферти и договори за превоз на
товари с различни видове транспорт и за логистични услуги
· Знае задължителните реквизити на офертите и договорите за превоз на товари с
различни видове транспорт и за логистични услуги
· Познава техниките на маркетинга и спецификата на продажбите на спедиционни,
транспортни и логистични услуги

Умения

· Изготвя оферти и договори за превоз на товари с различни видове транспорт и за
логистични услуги
· Извършва маркетинг и продажби на спедиционни, транспортни и логистични
услуги

Компетентности · Може с подкрепа от ръководителя си да изготвя оферти и договори и да извършва
маркетинг и продажби на спедиционни, транспортни и логистични услуги
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпроси за организацията на спедиторската
дейност
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания за организацията на спедиторската дейност
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на организацията на спедиторската дейност
ЕРУ 9
Н а и м е н о в а н и е Автомобилна спедиция
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Организира спедиция и превоз на комплектни и частични товари по шосе
не 9.1:
Знания

· Познава търговските и техническите особености на вътрешните и международните
превози на стоки по шосе и най-важните организации и институции, регулиращи
тези превози
· Познава основните търговско-технически характеристики на различните типове
товарни автомобили (товароподемност, обем и размери на товарните помещения,
осигуряван режим на превоза)
· Запознат е с правните норми, които се прилагат при вътрешните и международните превози на стоки с автомобилен транспорт – конвенции; двустранни спогодби;
режими на разрешителни; разпоредби, ограничаващи теглото и габаритите на
товарните автомобили; разпоредби, ограничаващи работното време на водачите;
забрани и ограничения за движение на товарните автомобили и др.
· Познава митническите режими на автомобилните превози на стоки (ТИР, АТА,
общ транзит)
· Запознат е с основните маршрути на автомобилните превози на стоки за/от Европейското икономическо пространство, балканските държави, ОНД и Близкия
изток
· Познава спецификата за изготвяне на оферти и за договаряне на превози на комплектни и частични товари
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· Определя типа автомобил, необходим за извършване на превоза на комплектни и
частични товари
· Определя маршрута и графика на превоза по дадена превозна релация, като отчита
превозната цена, приложимите правни норми, изисквания, ограничения и забрани
· Планира и организира вътрешни и международни превози на различни видове
комплектни и частични товари

Компетентности · Може самостоятелно да организира международен превоз по шосе на комплектни
и частични товари, като проявява съобразителност и отговорност
Резултат от уче- Организира спедиция и превоз на групажни товари в рамките на групажна автолиния
не 9.2:
Знания

· Познава организацията и спецификата на редовната групажна автолиния с терминали в двата края на превозите
· Познава планирането и организацията на превозите на групажни пратки в рамките
на редовна групажна автолиния
· Познава методите за калкулиране на запълването на товарния капацитет на групажния автомобил
· Познава търговските, транспортните, митническите и други документи, които трябва
да придружават различните видове стоки при превозите им за/от Европейското
икономическо пространство, балканските държави, ОНД и Близкия изток.
· Познава структурата на групажните тарифи – предварителен, основен и последващ
превоз, терминална и митническа обработка; директни доставки на групажните
пратки; тарифна конверсия обем (тегло) заета площ, тарифно закръгляне, min/max
правило и др.

Умения

· Калкулира запълването на товарния капацитет на групажния камион и възможността да се натоварят наличните групажни пратки
· Оптимизира себестойността на превозите на групажни пратки, като използва
алтернативни транспортни технологии – доставки през терминал и/или директни
доставки с групажния камион
· Калкулира цени за превоз от врата до врата, като използва съществуващите групажни тарифи
· Планира и организира вътрешни и международни превози на групажни пратки

Компетентности · Може с подкрепа от ръководителя си да планира и организира превозите на стоки
в рамките на редовна групажна автолиния – национална и международна
Резултат от уче- Организира спедиция и превоз на опасни и специални (извънгабаритни, с темперане 9.3:
турен режим и др.) товари с автомобилен транспорт
Знания

· Запознат е с основните положения на Спогодба ADR относно класифициране,
идентифициране, опаковане, маркиране, документиране, съвместимост и манипулиране на опасните стоки, както и с регулаторните изисквания, необходимите
документи и квалификация на персонала за транспорт на опасни стоки по шосе
· Запознат е с правните норми, спецификата и изискванията при организиране на
превози на тежки и извънгабаритни товари и с видовете разходи, които могат да
възникнат при организиране на тези превози
· Познава спецификата на и изискванията при организиране на превози с температурен режим и превози на стоки с висока стойност

Умения

· Преценява дали предоставените от товародателя документи и информация за
опасните стоки са достатъчни за превоза им и дали превозното средство и водачът
му отговарят на регулаторните изисквания
· Преценява съвместимостта на разнотипни опасни стоки при превози на частични
товари и групажни пратки
· Калкулира разходите за превоз на тежки и извънгабаритни товари с определена
спецификация по определена релация
· Изготвя инструкции до товародателя и автомобилния превозвач при организиране
на превози с температурен режим и превози на стоки с висока стойност
· Подбира товарен автомобил с подходяща търговско-техническа характеристика и
оборудване за извършване на превоза на опасни и на други специални товари
· Планира и организира автомобилни превози на опасни и специални товари

Компетентности · Може с подкрепа от ръководителя си да планира и организира спедиция и превоз
на опасни и специални (извънгабаритни, с температурен режим и др.) товари с
автомобилен транспорт
Резултат от уче- Изготвя цени и оферти и сключва договори за вътрешни и международни автомоне 9.4:
билни превози; попълва спедиторски и транспортни документи
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Знания

· Познава реквизитите и специфичните изисквания на офертите и договорите за
вътрешни и международни превози на различни видове стоки по шосе и за автомобилна спедиция
· Познава транспортните документи за вътрешни и международни автомобилни
превози и спедиторските документи, които могат да бъдат използвани при тези
превози
· Познава методиките за изготвяне на цени за комплектни и частични товари, за
групажни пратки и за специални превози на опасни, хладилни и извънгабаритни
товари

Умения

· Изготвя цени, оферти и договори за вътрешен и международен превоз на комплектни и частични товари и на групажни пратки, както и за специален превоз на
опасни, хладилни и извънгабаритни товари
· Преценява дали специфичните изисквания на товародателя (напр. за тегло и обем
на товара, за срок на доставка, за транспортен режим, за платежни условия и др.)
са приемливи и изпълними
· Попълва товарителници за вътрешен и международен превоз по шосе и спедиторските документи, които се използват при тези превози

Компетентности · Може с подкрепа от ръководителя си да изготвя цени и оферти и да сключва
договори за вътрешни и международни автомобилни превози на различни видове
стоки
· Може самостоятелно да попълни спедиторските и транспортните документи за
тези превози, като проявява съобразителност и отговорност
Резултат от уче- Организира изпълнението на сключените договори, контролира изпълнението на
не 9.5:
поръчката и местонахождението на товара, решава възникнали рекламации
Знания

· Познава изискванията за изпълнение на договорите за превоз на стоки по шосе
и за текущ контрол върху изпълнението на поръчката и местонахождението на
товара
· Познава спецификата на предявяване и уреждане на рекламации за липси и повреди на превозваната стока и за забавяне на доставката, описани в Конвенция
CMR и в Закона за автомобилните превози (ЗАП)
· Познава застраховките за отговорност на автомобилния превозвач и на спедитора

Умения

· Подбира подходящи превозвачи и договаря с тях условията на превоза
· Управлява и контролира изпълнението на превоза, като осъществява оперативен
контакт и обмен на информация с контрагентите (изпращач, получател, товародател, превозвач, митнически агент, спедитор-кореспондент и др.)
· Подготвя и представя на превозвача и/или на неговия застраховател комплектувана
рекламация за липси и повреди на превозваната стока и за забавяне на доставката
· Преценява дали дадена щета е покрита от застраховката за отговорност на превозвача и/или на спедитора

Компетентности · Може самостоятелно да организира изпълнението на сключените договори и да
контролира изпълнението на поръчката
· Може с подкрепата на ръководителя си да решава възникнали рекламации
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпроси от областта на автомобилната спедиция
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на автомобилната спедиция
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на автомобилната спедиция
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ЕРУ 10
Н а и м е н о в а н и е Железопътна спедиция
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Планира превози по жп маршрути с различни ширини на междурелсието, прилага
не 10.1:
търговската спецификация и техническото описание на международните железопътни превози
Знания

· Познава търговските и техническите особености на вътрешните и международните
превози на стоки по жп и най-важните организации и институции, регулиращи
дейността
· Познава основните маршрути на международните жп превози на стоки за/от ЕС,
балканските държави, ОНД и Близкия изток, вкл. ширините на междурелсието
по тези маршрути и технологиите за превоз по маршрути, включващи отсечки с
различни междурелсия
· Познава основните търговско-технически характеристики на различните типове
вагони (товароподемност, обем и размери на товарните помещения, осигуряван
режим на превоза)
· Запознат е с правните и техническите норми, които се прилагат при вътрешните
и международните превози на стоки с жп транспорт
· Познава митническия режим на международните жп превози

Умения

· Определя типа вагон, необходим за извършване на превоза на различни видове
товари
· Определя маршрута на превоза по дадена превозна релация, като отчита параметрите на натоварения вагон и на железопътната линия (габарити, товароносимост,
междурелсие), приложимите правни норми и допълнителните изисквания, ограничения и забрани

Компетентности · Може самостоятелно да планира превози на различни товари с различни типове
вагони и по различни железопътни маршрути
Резултат от уче- Организира спедиция и превоз на комплектни и частични товари с железопътен
не 10.2:
транспорт
Знания

· Познава планирането и организацията на международните и вътрешните превози
на товари с железопътен транспорт
· Познава търговските, транспортните, митническите и други документи, които
трябва да придружават различните видове стоки при жп превозите им за/от Европейското икономическо пространство, балканските държави, ОНД и Близкия
изток
· Познава различните железопътни тарифи

Умения

· Калкулира възможността да се натовари наличната стока в избрания тип вагон/и
· Определя маршрута и графика на превоза по дадена превозна релация, като отчита
превозната цена, приложимите правни норми, изисквания, ограничения и забрани
· Организира спедиция и жп транспорт на стандартни безопасни товари в национално и международно съобщение

Компетентности · Може самостоятелно да организира спедиция и превоз на стандартни безопасни
товари с железопътен транспорт във вътрешно и международно съобщение
Резултат от уче- Организира спедиция и превоз на опасни и специални товари с железопътен транспорт
не 10.3:
Знания

· Запознат е с основните положения на Спогодбата RID относно класифициране,
идентифициране, опаковане, маркиране, документиране, съвместимост и манипулиране на опасните стоки, както и с регулаторните изисквания и документи за
железопътния транспорт на опасни стоки
· Запознат е със спецификата и изискванията при организиране на жп превози на
тежки и извънгабаритни товари и с видовете разходи, които могат да възникнат
при организирането на тези превози
· Познава спецификата и изискванията при организиране на жп превози с температурен режим и превози на течни товари
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· Преценява дали предоставените от товародателя документи и информация за опасните стоки са достатъчни за превоза им и отговарят на регулаторните изисквания
· Преценява съвместимостта на различните опасни стоки при превозите на разнотипни опасни стоки в един вагон
· Калкулира разходите за превоз на тежки и извънгабаритни товари с определена
спецификация по определена жп релация
· Изготвя инструкции до товародателя и железопътния превозвач при организиране
на превози с температурен режим
· Подбира товарен вагон с подходяща търговско-техническа характеристика за извършване на превоза на опасни и на други специални товари

Компетентности · Може с подкрепата на ръководителя си да организира спедиция и превоз на опасни и специални товари с железопътен транспорт в национално и международно
съобщение
Резултат от уче- Изготвя цени и оферти и сключва договори за вътрешни и международни железоне 10.4:
пътни превози; попълва спедиторски и транспортни документи
Знания

· Познава реквизитите и специфичните изисквания по отношение на тарифите,
офертите и договорите за вътрешни и международни превози на различни видове
стоки с железопътен транспорт
· Познава транспортните документи за вътрешни и международни жп превози и
спедиторските документи при тези превози
· Познава методиките за изготвяне на калкулации и на цени за комплектни и
частични товари и за специални превози на опасни, хладилни и извънгабаритни
товари с жп транспорт

Умения

· Изготвя цени, оферти и договори за вътрешен и международен жп превоз на
комплектни и частични товари и на специални товари
· Преценява дали специфичните изисквания на товародателя (напр. за тегло и обем
на товара, за срок на доставка, за транспортен режим, за платежни условия и др.)
са приемливи и изпълними
· Попълва товарителници за вътрешен и международен жп превоз и спедиторските
документи, които се използват при тези превози

Компетентности · Може с подкрепата на ръководителя си да изготвя цени и оферти и да сключва
договори за вътрешни и международни жп превози на различни видове стоки
· Може самостоятелно да попълва транспортните и спедиторските документи за
тези превози
Резултат от уче- Организира изпълнението на сключените договори, контролира изпълнението на
не 10.5:
поръчката и местонахождението на товара, решава възникнали рекламации
Знания

· Познава изискванията за изпълнение на договорите за жп превоз на стоки и за
текущ контрол върху изпълнението на поръчката и местонахождението на товара
· Познава спецификата на предявяване и уреждане на рекламации за липси и повреди на превозваната стока и за забавяне на доставката, описани в Конвенция
CIM, в Съглашението СМГС и в Закона за железопътния транспорт
· Познава застраховките за отговорност на железопътния превозвач и на спедитора

Умения

· Управлява и контролира изпълнението на превоза, като осъществява оперативен
контакт и обменя информация с контрагентите (изпращач, получател, товародател,
превозвач, митнически агент, спедитор-кореспондент и др.)
· Подготвя и представя на превозвача и/или на неговия застраховател комплектувана
рекламация за липси и повреди на превозваната стока и за забавяне на доставката
· Преценява дали дадена щета е покрита от застраховката на отговорността на
превозвача и/или на спедитора

Компетентности · Може самостоятелно да организира изпълнението на сключените договори и да
контролира изпълнението на поръчката
· Може с подкрепата на ръководителя си да решава възникнали рекламации
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпроси от областта на железопътната спедиция
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
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Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на железопътната спедиция
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на железопътната спедиция
ЕРУ 11
Н а и м е н о в а н и е Въздушна спедиция
на единицата:
Ниво НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Организира спедиция и превоз на товари с въздушен транспорт
не 11.1:
Знания

· Познава търговските и техническите особености на международните превози на
стоки с въздушен транспорт и най-важните организации и институции, регулиращи
дейността
· Познава основните търговско-технически характеристики на различните типове
(пътнически, комби и товарни) и марки самолети, които извършват превоз на
товари
· Познава търговско-техническите характеристики на самолетите, извършващи
превози на товари до и от българските летища
· Познава търговско-техническите характеристики и приложението на различните
видове товарни единици (ULD) за въздушен превоз на стоки
· Запознат е с правните норми, които се прилагат при международните превози на
стоки с въздушен транспорт
· Познава митническия режим на въздушните превози на стоки
· Запознат е с основните маршрути на въздушните превози на стоки за/от Европа
и другите континенти

Умения

· Работи с тарифните правила TACT за въздушен превоз на стоки и със справочниците за полети и маршрути
· Определя маршрута и графика на превоза по дадена превозна релация, като отчита превозната цена, спецификацията на стоката, приложимите правни норми,
изисквания, ограничения и забрани
· Определя товарните единици (ULD), подходящи за превоза на даден вид стока по
определен маршрут
· Организира комбинирани превози шосе – въздух до и от българските и задграничните летища

Компетентности · Може самостоятелно да организира спедиция и въздушен превоз на стандартни
безопасни товари, вкл. и в ULD
· Може с подкрепата на ръководителя си да организира комбинирани превози
шосе – въздух на стандартни безопасни товари
Резултат от уче- Чартира самолети и организира въздушна консолидация
не 11.2:
Знания

· Познава търговско-техническата специфика на чартърните въздушни превози
· Познава спецификата на договаряне и клаузите на договорите за въздушни товарни
чартъри
· Познава планирането, организацията и спецификата на консолидирането на групажни пратки за превоз по въздух
· Познава структурата на групажните тарифи – предварителен, основен и последващ превоз, терминална и митническа обработка; тарифна конверсия обем/тегло,
тарифно закръгляне, min/max правило и др.
· Познава методите за калкулиране на тарифното тегло и за тарифиране на групажните пратки, превозвани с въздушен транспорт
· Познава търговските, транспортните, митническите и други документи, които
трябва да придружават различните видове стоки при превозите им за/от Европа
и другите континенти

С Т Р.

66

Умения

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 72

· Планира и организира чартърни превози на въздушни товари
· Планира и организира консолидация на групажни пратки, превозвани с въздушен
транспорт

Компетентности · Може под контрола на ръководителя си да организира въздушен чартърен превоз
на безопасни товари
· Може с подкрепата на ръководителя си да организира спедиция и превоз на групажни пратки по въздуха, вкл. и от врата до врата
Резултат от уче- Организира спедиция и превоз на опасни и специални товари (живи животни и
не 11.3:
растения, лични вещи и др.)
Знания

· Запознат е с основните положения на IATA DGR относно класифициране, идентифициране, опаковане, маркиране, документиране, съвместимост и манипулиране на
опасните стоки, както и с регулаторните изисквания и документите за транспорт
на опасни стоки по въздух
· Познава спецификата, изискванията, документите и приложимите правни норми
при организиране на превози на живи растения и живи животни
· Познава спецификата, изискванията и документите при организиране на превози
с температурен режим

Умения

· Преценява дали предоставените от товародателя документи и информация за
опасните товари са достатъчни за превоза им по въздух и дали опасните стоки
могат да се натоварят на пътнически или само на товарен самолет
· Преценява съвместимостта на разнотипни опасни стоки при превозите на групажни
пратки
· Подготвя въздушния превоз на живи животни и растения, като осигурява необходимите полетни резервации, придружаващи документи, транспортни опаковки
и клетки и попътна грижа
· Подготвя въздушния превоз на стоки, изискващи температурен режим, като осигурява необходимите полетни резервации, придружаващи документи и транспортни
опаковки
· Подбира транспортна опаковка, ULD, маршрут и полет, подходящи за превоза на
различните опасни и специални товари
· Изготвя инструкции до товародателя и въздушния превозвач при организиране на
превози на опасни стоки и специални товари

Компетентности · Може с подкрепата на ръководителя си да организира спедиция и превоз на опасни
и специални товари с въздушен транспорт
Резултат от уче- Изготвя цени и оферти и сключва договори за въздушни превози; попълва спедине 11.4:
торските и транспортните документи
Знания

· Познава реквизитите и специфичните изисквания по отношение на офертите и
договорите за превози на различни видове стоки с въздушен транспорт и за комбинирани превози шосе – въздух и море – въздух
· Познава транспортните и спедиторските документи, които се използват при превозите на стоки с въздушен транспорт и при комбинираните превози шосе – въздух
и море – въздух
· Познава различните видове тарифи за въздушен превоз на стоки
· Познава методиките за изготвяне на калкулации и на цени за конвенционални
товари, групажни пратки и специални товари (опасни стоки, живи животни и
растения, стоки с температурен режим), вкл. и за предварителен транспорт до и
последващ транспорт от летището

Умения

· Работи с тарифите и маршрутните справочници за въздушен превоз на различни
видове стоки и определя най-изгодната цена, маршрут и превозвач за даден превоз
· Изготвя цени, оферти и договори за въздушен превоз на конвенционални, групажни
и специални товари, вкл. и за комбинирани превози шосе – въздух и море – въздух
· Преценява дали специфичните изисквания на товародателя (напр. за тегло и обем
на товара, за срок на доставка, за транспортен режим, за платежни условия и др.)
са приемливи и изпълними
· Попълва товарителници за въздушен превоз и спедиторските документи, които се
използват при тези превози

Компетентности · Може с подкрепата на ръководителя си да изготвя цени и оферти и да сключва договори за въздушен превоз на различни видове стоки, вкл. и за превози
шосе – въздух и море – въздух
· Може самостоятелно да попълва транспортните и спедиторските документи за
тези превози
Резултат от уче- Организира изпълнението на сключените договори, контролира изпълнението на
не 11.5:
поръчката и местонахождението на товара, решава възникнали рекламации
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Знания

Умения

Компетентности
Средства за оценяване:

Условия за провеждане на оценяването:
Критерии за оценяване:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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· Познава изискванията за изпълнение на договорите за въздушен превоз на стоки
и за текущ контрол върху изпълнението на поръчката
· Познава спецификата на предявяване и уреждане на рекламации за липси и повреди
на превозваната стока и за забавяне на доставката, описани в приложимите правни
норми (Монреалска конвенция и различните действащи версии на Варшавската
конвенция)
· Познава застраховките за отговорност на въздушния превозвач и на спедитора
· Управлява и контролира изпълнението на превоза, като осъществява оперативен
контакт и обменя информация с контрагентите (изпращач, получател, товародател,
превозвач, митнически агент, спедитор-кореспондент и др.)
· Подготвя и представя на превозвача и/или на неговия застраховател комплектувана
рекламация за липси и повреди на превозваната стока и за забавяне на доставката
· Преценява дали дадена щета е покрита от застраховката за отговорност на превозвача и/или на спедитора
· Може самостоятелно да организира изпълнението на сключените договори и да
контролира изпълнението на поръчката
· Може с подкрепата на ръководителя си да решава възникнали рекламации
Средство 1:
· Решаване на тест или развиване на въпроси от областта на въздушната спедиция
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
За средство 1:
· Демонстрира знания от областта на въздушната спедиция
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на въздушната спедиция

ЕРУ 12
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование
на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 12.1:
Знания

Умения

Морска и речна спедиция
4
4
Спедитор-логистик
4 – 5
4 – 5
Организира спедиция и превоз на товари с морски транспорт, като включително
чартира кораби
· Познава търговските и техническите особености на международните превози на
стоки с морски транспорт и най-важните организации и институции, регулиращи
дейността
· Познава основните търговско-технически характеристики на различните типове
морски товарни кораби
· Познава параметрите, които определят достъпността и ефективността на морските
пристанища и технологиите за обработка на различни стоки в морските пристанища
· Запознат е с правните норми, които се прилагат при международните превози на
стоки с морски транспорт
· Познава митническия режим на морските превози на стоки
· Запознат е с основните маршрути на морските превози на стоки между България
и Европа, както и от/за другите континенти
· Определя типа кораб и типа услуга (чартърна, линейна), подходяща за превоза на
даден вид стока по определен маршрут
· Определя маршрута и графика на превоза по дадена превозна релация, като отчита превозната цена, спецификацията на стоката, приложимите правни норми,
изисквания, ограничения и забрани
· Организира комбинирани превози шосе – жп – море до и от българските морски
пристанища
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Компетентности · Може самостоятелно да организира спедиция и линеен морски транспорт на стандартни безопасни товари
· Може с подкрепата на ръководителя си да организира трампови морски транспорт
и комбинирани превози шосе – жп – море на стандартни безопасни товари
Резултат от уче- Организира спедиция и превоз на товари по вътрешните водни пътища на Европа,
не 12.2:
като включително чартира кораби
Знания

· Познава търговските и техническите особености на международните превози на
стоки с речен транспорт и най-важните организации и институции, регулиращи
дейността
· Познава основните търговско-технически характеристики на различните типове
речни и речно-морски товарни кораби
· Познава параметрите, които определят достъпността и ефективността на речните
пристанища, и технологиите за обработка на различни стоки в тези пристанища
· Запознат е с правните норми, които се прилагат при международните превози на
стоки с речен транспорт по европейските вътрешни водни пътища
· Познава митническия режим на речните превози на стоки
· Запознат е с основните маршрути на речните превози на стоки между България
и Европа и на речно-морските превози от/за дунавските пристанища

Умения

· Определя типа речен или речно-морски кораб, подходящ за превоза на даден вид
стока по определен маршрут
· Определя маршрута и графика на превоза по дадена превозна релация, като отчита превозната цена, спецификацията на стоката, приложимите правни норми,
изисквания, ограничения и забрани
· Организира комбинирани превози шосе – жп – река до и от българските речни
пристанища

Компетентности · Може самостоятелно да организира спедиция и речен транспорт на стандартни
безопасни товари
· Може с подкрепата на ръководителя си да организира комбинирани превози
шосе – жп – река и речно-морски превози на стандартни безопасни товари
Резултат от уче- Организира пристанищна спедиция и обработка на товари в морски и речни присне 12.3:
танища
Знания

· Познава предназначението на пристанищната инфраструктура, съоръженията и
оборудването, които се използват в морските и речните пристанища за обработка
на кораби и товари
· Познава основните търговско-технически параметри на българските морски и
речни пристанища
· Познава дейностите и формалностите, които се извършват в българските морски
и речни пристанища при обработката на кораби и товари
· Познава процедурите и документите, които се използват при обработката на кораби
и товари в българските морски и речни пристанища

Умения

· Организира пристанищна спедиция в българските морски и речни пристанища
· Организира обработка на товари в българските морски и речни пристанища
· Попълва документите, свързани с пристанищната спедиция и с обработката на
товари в българските морски и речни пристанища

Компетентности · Може самостоятелно да организира пристанищна спедиция в българските морски
и речни пристанища
· Може с подкрепата на ръководителя си да организира обработка на товари в българските морски и речни пристанища
Резултат от уче- Изготвя цени и оферти, сключва договори за превоз на товари по море и река; поне 12.4:
пълва спедиторските и транспортните документи
Знания

· Познава реквизитите и специфичните изисквания по отношение на офертите и
договорите за превози на различни видове стоки с морски и с речен транспорт
· Познава различните типове и видове чартърни договори
· Познава транспортните и спедиторските документи, които се използват при превозите на стоки по море, по европейските вътрешни водни пътища и при комбинираните превози шосе – жп – море и река
· Познава различните видове тарифи за морски и речен превоз на стоки
· Разчита пристанищните тарифи за обработка на кораби и товари
· Познава методиките за изготвяне на калкулации и на цени за конвенционални
товари и специални товари (опасни стоки, стоки с температурен режим и др.) по
море и по реките Дунав и Рейн
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Умения
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· Работи с тарифите и офертите на превозвачите за морски и речен превоз, на различни видове стоки и определя най-изгодната цена, маршрут и превозвач за даден
превоз
· Изготвя цени, оферти и договори за морски и речен превоз на конвенционални и
специални товари
· Преценява дали специфичните изисквания на товародателя (напр. за тегло и обем
на товара, за срок на доставка, за транспортен режим, за платежни условия и др.)
са приемливи и изпълними
· Попълва товарителници и коносаменти за морски и речен превоз и спедиторските
документи, които се използват при тези превози

Компетентности · Може с подкрепата на ръководителя си да изготвя цени и оферти и да сключва
договори за морски и речен превоз на различни видове стоки
· Може самостоятелно да попълва спедиторските и транспортните документи за
тези превози
Резултат от уче- Организира изпълнението на сключените договори, контролира изпълнението на
не 12.5:
поръчката и местонахождението на товара, решава възникнали рекламации
Знания

· Познава изискванията за изпълнение на договорите за морски и речен превоз на
стоки и за текущ контрол върху изпълнението на поръчката
· Познава спецификата на предявяване и уреждане на рекламации за липси и повреди на превозваната стока и за забавяне на доставката, описани в приложимите
правни норми
· Познава застраховките за отговорност на морския, на речния превозвач и на спедитора

Умения

· Управлява и контролира изпълнението на превоза, като осъществява оперативен
контакт и обменя информация с контрагентите (изпращач, получател, товародател,
превозвач, митнически агент, спедитор-кореспондент и др.)
· Подготвя и представя на превозвача и/или на неговия застраховател комплектувана
рекламация за липси и повреди на превозваната стока и за забавяне на доставката
· Преценява дали дадена щета е покрита от застраховката на отговорността на
превозвача и/или на спедитора

Компетентности · Може самостоятелно да организира изпълнението на сключените договори и да
контролира изпълнението на поръчката
· Може с подкрепата на ръководителя си да решава възникнали рекламации
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпроси от областта на морската и речната
спедиция
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на морската и речната спедиция
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на морската и речната спедиция
ЕРУ 13
Н а и м е н о в а н и е Мултимодален транспорт
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5
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Резултат от уче- Организира мултимодален, интермодален и комбиниран транспорт на комплексни
не 13.1:
товари, вкл. превози на транспортни единици (контейнери, сменяеми надстройки,
полуремаркета, лихтери и др.)
Знания

· Познава търговските и техническите особености на международните мултимодални,
интермодални и комбинирани превози на стоки с различни видове транспорт
· Познава основните търговско-технически характеристики на различните типове
превозни средства (кораби, вагони, товарни автомобили)
· Познава основните търговско-технически характеристики на различните видове
транспортни единици (контейнери, сменяеми надстройки, полуремаркета), с които
се извършват интермодални и комбинирани превози
· Познава техническите изисквания за пристанищна и терминална обработка на
различните транспортни единици и митническия режим, на който подлежат
· Запознат е с правните норми, които се прилагат при международните мултимодални, интермодални и комбинирани превози на стоки с различни видове транспорт
· Познава митническия режим при тези превози на стоки
· Запознат е с основните маршрути на мултимодалните превози на стоки между
България и Европа, както и от/за другите континенти

Умения

· Подбира подходяща транспортна единица за интермодалния или комбинирания
превоз на даден вид стоки по дадена релация
· Определя маршрута, видовете транспорт и графика на мултимодалния или комбинирания превоз по дадена релация, като отчита превозната цена, спецификацията
на стоката, приложимите правни норми, изисквания, ограничения и забрани
· Организира мултимодални и интермодални превози до и от България
· Организира комбинирани превози до и от България

Компетентности · Може с подкрепата на ръководителя си да организира спедиция, мултимодален и
интермодален транспорт на стандартни безопасни товари
· Може с подкрепата на ръководителя си да организира комбиниран транспорт на
стандартни безопасни товари
· Може с подкрепата на ръководителя си да организира спедиция, мултимодален,
интермодален и комбиниран транспорт на опасни и други специални товари
Резултат от уче- Организира мултимодални и комбинирани групажни превози, включително конне 13.2:
тейнерен групаж (LCL)
Знания

· Познава организацията и спецификата на редовната линия за контейнерен групаж
(LCL) с терминали в двата края на превозите
· Познава планирането и организацията на превозите на групажни пратки в рамките
на редовна линия за контейнерен групаж
· Познава методите за калкулиране на запълването на товарния капацитет на групажния контейнер
· Познава търговските, транспортните, митническите и други документи, които трябва
да придружават различните видове стоки при превозите им за/от Европейското
икономическо пространство, ОНД, Близкия изток и други континенти
· Познава структурата на групажните LCL тарифи – предварителен, основен и последващ превоз, терминална и митническа обработка; тарифна конверсия обем/
тегло, тарифно закръгляне и др.

Умения

· Калкулира запълването на товарния капацитет на групажния контейнер и възможността да се натоварят наличните групажни пратки
· Калкулира цени за превоз от врата до врата, като използва съществуващи групажни
тарифи
· Планира и организира международни превози на контейнерен групаж

Компетентности · Може с подкрепа от ръководителя си да планира и организира превозите на стоки
в рамките на редовна международна линия за контейнерен групаж
Резултат от уче- Работи с транспортните и спедиторските документи, използвани при мултимодалните
не 13.3:
и комбинираните превози
Знания

· Познава основните видове стандартни транспортни документи, използвани при
международните мултимодални и комбинирани превози
· Познава основните видове спедиторски документи, които могат да бъдат използвани при международните мултимодални и комбинирани превози

Умения

· Разчита и попълва основните видове транспортни и спедиторски документи, използвани при международните мултимодални и комбинирани превози

Компетентности · Самостоятелно разчита и попълва основните видове транспортни и спедиторски
документи, използвани при международните мултимодални и комбинирани превози
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Резултат от уче- Изготвя цени и оферти, сключва договори за мултимодален, интермодален и комбиниран
не 13.4:
превоз на комплектни и частични товари, групажни пратки и транспортни единици
Знания
· Познава реквизитите и специфичните изисквания по отношение на офертите и
договорите за превози на различни видове стоки с мултимодален и с комбиниран
транспорт
· Познава реквизитите и специфичните изисквания по отношение на офертите и
договорите за интермодални превози на различни видове стоки с контейнери
· Познава различните видове тарифи, които се прилагат при превозите с мултимодален транспорт, с комбиниран транспорт и при контейнерните превози
· Познава методиките за изготвяне на калкулации и на цени за превоз на конвенционални товари и специални товари (опасни стоки, стоки с температурен режим
и др.) с мултимодален и с комбиниран транспорт
Умения
· Работи с тарифите и офертите на превозвачите по различните видове транспорт и
определя най-изгодните технологии, цени, маршрути и превозвачи за мултимодалния
или комбинирания превоз на дадена стока, респ. на избраната транспортна единица
· Изготвя цени, оферти и договори за мултимодален и комбиниран транспорт на
конвенционални и специални товари
· Преценява дали специфичните изисквания на товародателя (напр. за тегло и обем
на товара, за срок на доставка, за транспортен режим, за платежни условия и др.)
са приемливи и изпълними
· Попълва товарителници и коносаменти и спедиторските документи, които се използват при мултимодалните и при комбинираните превози
Компетентности · Може с подкрепата на ръководителя си да изготвя цени и оферти и да сключва
договори за мултимодални и комбинирани превози на различни видове стоки
· Може самостоятелно да попълва транспортните и спедиторските документи за
тези превози
Резултат от уче- Организира изпълнението на сключените договори, контролира изпълнението на
не 13.5:
поръчката и местонахождението на товара, решава възникнали рекламации
Знания
· Познава изискванията за изпълнение на договорите за мултимодален, за комбиниран превоз на стоки и за текущ контрол върху изпълнението на поръчката
· Познава спецификата на предявяване и уреждане на рекламации за липси и повреди на превозваната стока и за забавяне на доставката, описани в приложимите
правни норми
· Познава застраховките за отговорност на превозвачите по отделните видове транспорт и на мултимодалния транспортен оператор (МТО)
Умения
· Управлява и контролира изпълнението на превоза, като осъществява оперативен контакт и обменя информация с контрагентите (изпращач, получател,
товародател, превозвачи, терминални оператори, митнически агенти, спедитори-кореспонденти и др.)
· Подготвя и представя на превозвача и/или на неговия застраховател комплектувана
рекламация за липси и повреди на превозваната стока и за забавяне на доставката
· Преценява дали дадена щета е покрита от застраховката за отговорност на виновния превозвач и/или на мултимодалния транспортен оператор
Компетентности · Може самостоятелно да организира изпълнението на сключените договори и да
контролира изпълнението на поръчката
· Може с подкрепата на ръководителя си да решава възникнали рекламации
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпроси от областта на мултимодалния, комбинирания и контейнерния транспорт
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на мултимодалния, комбинирания и контейнерния
транспорт
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на мултимодалния и контейнерния транспорт
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ЕРУ 14
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование
на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 14.1:

Складова логистика
4
4
Спедитор-логистик

4 – 5
4 – 5
Организира и управлява складовите процеси по приемане, заскладяване, набиране
на поръчки, рекламации, експедиция на товари и стоки, както и услуги с добавена
стойност
Знания
· Познава принципите на складиране, отделните операции на процеса по приемане
на стоки, последователността на извършването им, както и необходимата техническа и информационна инфраструктура за реализирането им
· Познава процесите и операциите по заскладяване, вътрешноскладово движение и
управление на наличностите в склада
· Познава принципите и стратегиите на пикинг и комисиониране (набиране на
поръчки) и приложимите информационни методи
· Познава методите за извършване на ревизии
Умения
· Разработва процедурите по приемане на стоки в склада и изчислява необходимия
персонал и вложените човекочасове
· Определя приложимите стратегии на пикинг и комисиониране
· Разработва процедурите за управление на наличностите и за обработка на върнати
стоки
· Определя цикличността и периода за извършване на ревизии
Компетентности · Може самостоятелно да изготвя инструкции за процедурите по приемане на стоките в склада, съобразени с изискванията на възложителя (клиента)
· Може самостоятелно да избере стратегиите на пикинг и комисиониране, приложими
в различните складови зони, като изготвя инструкции за работните процедури
· Може самостоятелно да управлява, контролира и следи производителността на
екипите по приемане, заскладяване, управление на наличностите и набиране на
поръчки
· Изготвя статистически отчети за отделните операции и съвместно със Supply Chain
мениджъра изготвя препоръки за оптимизиране на операциите във веригата на
доставките
Резултат от уче- Проектира и определя складовите зони и техния размер, необходимата обща площ,
не 14.2:
товаропотоците, както и товаро-обработващата техника и съоръжения в склада
Знания
· Познава различните складови конфигурации, складови зони, пътища, изискванията към техните размери, големина и схеми на разположение (за приемане и
съхранение на стоки, за набиране на поръчки, спомагателни зони), необходими за
изпълнение на операциите в склада
· Познава изискванията за съхранение и обработка на опасни стоки, стоки, изискващи температурен режим, както и други специфични режими на складиране
· Познава методите за анализ и оптимизация на разположението и движението на
стоките в различните складови зони („slotting“)
· Познава различните системи за складиране, стелажните системи, необходими за
реализирането им, и техните сфери на приложение
· Познава товаро-обработващата техника и складовите съоръжения, както и параметрите, определящи производителността и приложението им при различните
складови операции
Умения
· Определя пространственото разпределение, големината и функционалните връзки
на зоните в склада, както и товаропотоците в него
· Определя оборудването, стелажните системи и товаро-обработващата техника в
склада
· Разработва и прилага инструкции за специфичните режими на складиране, като
следи за прилагането на съответната нормативна уредба
Компетентности · Може с подкрепата на ръководителя си да предложи методология за проектиране
и избор на конфигурация на склада и отделните зони, както и да предложи оптимално проектно решение в зависимост от поставеното задание и прогнози
· Може с подкрепата на ръководителя си да определи товаропотоците в склада,
като предложи съответстващи стелажни системи, складови съоръжения и товарообработваща техника, при спазване на зададен финансов бюджет
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Резултат от уче- Изготвя ресурсен модел за определяне себестойността на складирането и складовите
не 14.3:
услуги, като изготвя ценови оферти
Знания
· Познава методите за изчисляване себестойността на операциите – традиционни
методи и ABC (стойност на база всяка отделна дейност)
· Познава различните преки и косвени разходи, определящи себестойността на
операциите и съхранението в склада
· Познава доставчиците на стелажни системи, съоръжения и товаро-обработваща
техника, както и характеристиките, параметрите и стойността на предлаганите
продукти
· Познава различните методи за определяне възнаграждението на персонала
· Познава доставчиците на специализиран складов софтуер и хардуерно оборудване
за информационно отразяване на складовите и спомагателните операции
· Познава различните видове логистични договори и схеми на ценообразуване на
отделните операции по обработка и съхранение на стоките, вкл. за услуги с добавена стойност
Умения
· Дефинира системните изисквания към съоръженията, оборудването и техниката
според данните за складовите операции
· Разработва и комплектува проектната документация към доставчиците на софтуерни системи за управление на склад
· Определя вида и количеството на необходимите съоръжения, стелажни системи и
товаро-обработваща техника, като изготвя финансов бюджет и тръжна документация към доставчиците
Компетентности · Може самостоятелно да изготви ресурсен модел за симулиране на себестойността
на операциите в склада в зависимост от производителността на операциите и
поставените изисквания
· Може да ценообразува складовите услуги съвместно с финансовия отдел, като
отчита важността на клиента и стратегията на компанията
Резултат от уче- Работи с информационни системи за управление на склада
не 14.4:
Знания
· Познава видовете информационни системи за управление на складовите дейности,
системите за кодиране и идентификация на стоките, баркодове, RFID чипове и др.
· Познава необходимата мрежова инфраструктура и хардуерни устройства за реализиране на складовите операции
· Познава функциите на информационните системи за управление на склада
(WMS – warehouse management system)
· Познава методите за обмен на информация с доставчици и клиенти (EDI – electronic
data interchange, XML – eXtensible Markup Language, VAN – value added network)
· Познава начините за администриране на WMS системите и различните конфигурации за реализиране на предварително дефинирани складови процеси и операции
· Познава основните доставчици на информационни системи за управление на
складове
Умения
· Определя вида и обхвата на информационните системи и използвания хардуер
· Изготвя задания към доставчиците на софтуерни системи, като оценява предложените решения и ги представя на ръководството на организацията
· Определя комуникационните процедури за автоматизиран обмен на данни между
информационните системи на организацията, клиентите и доставчиците
Компетентности · Може да изготви тръжна документация към доставчиците на информационни
системи за управление на склада, като съвместно с финансовия отдел дефинира
бюджетните изисквания
· Може съвместно с IT мениджъра и клиента да определи комуникационните процедури за обмен на данни
· Може съвместно с IT мениджъра на организацията и доставчиците на софтуера да
внедри, интегрира и администрира информационна система за управление на склад
Резултат от уче- Организира и следи изпълнението на сключените договори и нормативните изисне 14.5:
квания за складово-логистично обслужване, както и индексите за определяне на
представянето (KPI – key performance indicators)
Знания
· Запознат е с правата и задълженията на складодържателя и вложителя на стоки,
както и с необходимите складови документи
· Запознат е с нормативните изисквания за функциониране на различните видове
складове, включително и с различните видове специфично складиране
· Запознат е с основните показатели за оценка на ефективността на складирането
и складовите операции (KPI – key performance indicators), както и с различните
методи на оценка на представянето
· Познава различните показатели за определяне нивото на обслужване на клиента
(SLA – service level agreement)
· Запознат е с процеса на логистичен аутсорсинг към външен 3PL (third party logistics)
доставчик на услуги
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· Изготвя договора за логистично обслужване, като определя основните работни
процедури, изисквания и условия за прилагането им, както и правата и задълженията на страните
· Определя показателите за оценка на представянето (KPI – key performance indicators),
както и допустимите граници на вариация, като се съобразява с изискванията на
клиента
· Разработва методология за изчисляване на показателите и периодичността на
оценяването на статистическите данни
· Следи промените в ключовите показатели на представянето (KPI – key performance
indicators)
· Преценява необходимостта от промяна в параметрите на договора, в зависимост
от промените на първоначално договорените процедури и събраните статистически
данни
· Калкулира стойността на допълнителни услуги в складовото обслужване

Компетентности · Може с подкрепата на ръководителя си да предложи договор за складово-логистично
обслужване, като го съгласува с търговския отдел на организацията и с клиента
· Самостоятелно следи за изпълнението на договорите, включително за качеството
на клиентско обслужване и изпълнението на договорените качествени показатели
· Може съвместно с мениджъра на веригата за доставки (SCM) да предложи решения
за отстраняване на констатираните отклонения в показателите и за оптимизиране
на работата
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпроси от областта на складовата логистика
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на складовата логистика
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на складовата логистика
ЕРУ 15
Н а и м е н о в а н и е Митническо представителство
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Извършва митническо представителство и организира поставянето на стоки под
не 15.1:
митнически режим, като прилага Митническия кодекс на ЕС и националното митническо и данъчно законодателство
Знания

· Познава Митническия кодекс на ЕС и националното митническо и данъчно законодателство, вкл. нормите, касаещи акцизните стоки
· Познава разпоредбите за граничен контрол на внасяните и изнасяните стоки
· Познава документите, необходими за оформяне на внос, износ и транзит на стоки
за/от Европейското икономическо пространство и за/от трети държави
· Познава митническите формалности и процедури при даване на митническо направление и оформяне под митнически режим на различни видове стоки, произхождащи от и предназначени за трети държави
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· Преценява наличността и окомплектуването на всички документи, необходими за
митническото оформяне на стоката под определен митнически режим
· Преценява митническото тарифно класиране, митническата облагаема стойност и
дължимите мита и данъци при митническото оформяне на стоката под определен
митнически режим
· Извършва митническо представителство и организира даването на митническо
направление и поставянето под митнически режим на стоки, произхождащи от
или предназначени за трети държави
· Организира оформянето на акцизни стоки – внос от или износ за ЕС и трети
държави

Компетентности · Извършва митническо представителство и организира даването на митническо
направление и поставянето под митнически режим на стоки, вкл. оформяне на
акцизни стоки
Резултат от уче- Изготвя документите за даване на митническо направление или поставяне под
не 15.2:
митнически режим на стоките
Знания

· Познава всички документи, необходими за даване на митническо направление и
за поставяне под митнически режим на стоките

Умения

· Изготвя или оформя документите за даване на митническо направление или за
поставяне под митнически режим на стоките

Компетентности · Самостоятелно подготвя документите за даване на митническо направление или
за поставяне под митнически режим на стоките
Резултат от уче- Работи с информационните технологии в митническото представителство: система
не 15.3:
за контрол на вноса, износа, транзита, ИНТРАСТАТ и др.
Знания

· Познава информационните технологии и софтуер, използвани в митническото
представителство

Умения

· Работи с информационните технологии и софтуер, използвани в митническото
представителство

Компетентности · Самостоятелно работи с всички информационни технологии и софтуер, използвани
в митническото представителство
· Самостоятелно изготвя документи и предоставя информация, свързана с митническото представителство, като използва съответните информационни технологии
и софтуер
Резултат от уче- Консултира клиента за митническите формалности и оформянето на стоката
не 15.4:
Знания

· Познава Митническия кодекс на ЕС и националното митническо и данъчно законодателство, вкл. нормите, касаещи акцизните стоки
· Познава разпоредбите за граничен контрол на внасяните и изнасяните стоки
· Познава документите, необходими за оформяне на внос, износ и транзит на стоки
за/от Европейското икономическо пространство и за/от трети държави
· Познава митническите формалности и процедури при даване на митническо направление и оформяне под митнически режим на различни видове стоки, произхождащи от и предназначени за трети държави
· Познава всички документи, необходими за даване на митническо направление и
за поставяне под митнически режим на стоките
· Познава информационните технологии и софтуер, използвани в митническото
представителство

Умения

· Преценява наличността и окомплектуването на всички документи, необходими за
митническото оформяне на стоката под определен митнически режим
· Преценява митническото тарифно класиране, митническата облагаема стойност и
дължимите мита и данъци при митническото оформяне на стоката под определен
митнически режим
· Извършва митническо представителство и организира даването на митническо
направление и поставянето под митнически режим на стоки, произхождащи от
или предназначени за трети държави
· Организира оформянето на акцизни стоки – внос от или износ за ЕС и трети
държави
· Изготвя или оформя документите за даване на митническо направление или за
поставяне под митнически режим на стоките
· Работи с информационните технологии и софтуер, използвани в митническото
представителство

Компетентности · Самостоятелно представя в разбираем вид исканата от клиента информация и
носи отговорност за дадената консултация
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Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпроси от областта на митническото представителство
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на митническото представителство
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на митническото представителство
Обща професионална подготовка за четвърта степен на професионална квалификация
ЕРУ 16
Н а и м е н о в а н и е Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
не 16.1:
на работното място
Знания

· Познава в детайли разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд
· Познава основните елементи на организацията за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд
· Познава в детайли рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и при трудовите дейности, свързани с конкретната професионална
квалификация
· Познава в детайли необходимите мерки за защита и средствата за сигнализация
и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
· Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

· Контролира процеса по изготвяне на инструкции за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд
· Организира извършването на трудовите дейности при спазване на нормативните
разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
· Извършва контрол (при необходимост) на изпълнението на трудовите дейности при
спазване на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд
· Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд
· Разпознава рисковете за здравето и безопасността при различни трудови дейности
· Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд

Компетентности · Участва в създаването на организация за осигуряване на безопасни условия на
работа
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
· Предприема мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете
за здравето и за безопасност на работното място при различните трудови дейности
Резултат от уче- Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
не 16.2:
по опазване на околната среда
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Знания

· Познава разпоредбите за опазване на околната среда при конкретната трудова
дейност
· Познава в детайли рисковете от замърсяване на околната среда при конкретната
трудова дейност и при свързаните трудови дейности
· Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти

Умения

· Организира и контролира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и други при спазване технологията за
събиране и рециклиране

Компетентности ·
·
·
·

Притежава екологично съзнание за опазване на околната среда
Анализира причините за екологично замърсяване
Участва в разработването на правила за опазване на околната среда
Следи за спазване на изискванията и правилата за опазване на околната среда

Резултат от уче- Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
не 16.3:
Знания

·
·
·
·
·

Умения

· Използва терминологията за описване на аварийните ситуации
· Създава организация за осъществяване на контрол по спазване мерките за пожарна
и аварийна безопасност
· Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
· Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
· Оказва първа помощ на пострадали при авария
· Изброява основните рискове, които могат да доведат до аварии и аварийни ситуации
· Оказва първа помощ на пострадали при авария

Познава нормативните разпоредби за осигуряване на аварийна безопасност
Познава в детайли основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
Обяснява стъпките за действия при аварии и аварийни ситуации
Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
Познава реда за разследване на трудови злополуки

Компетентности · Организира овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с
установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност
· Актуализира вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
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-адекватното поведение при зададената рискова ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 17
Н а и м е н о в а н и е Предприемачество
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Познава основите на икономиката и предприемачеството
не 17.1:
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Знания

· Знае същността на предприемачеството
· Познава видовете предприемачески умения

Умения

· Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата

Компетентности · Предлага нови идеи за оптимизиране изпълнението на трудовите дейности
Резултат от уче- Формира предприемаческо поведение
не 17.2:
Знания

· Познава характеристиките на предприемаческото поведение
· Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности · Предлага решения за повишаване ефективността на дейността
Резултат от уче- Участва в разработването на бизнес план
не 17.3:
Знания

· Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план
· Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда и влиянието им върху дейността
на фирмата

Умения

· Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата

Компетентности · Самостоятелно или в екип разработва проект на бизнес план
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Разработване в екип на бизнес план на фирмата по предварително дефинирано
задание
Условия за про- За средства 1, 2 и 3:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Участва в разработването на бизнес план на фирмата според изискванията на
предварително дефинираното задание
ЕРУ 18
Н а и м е н о в а н и е Икономика
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Познава основите на пазарната икономика
не 18.1:
Знания

·
·
·
·

Умения

· Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес
начинания

Познава общата теория на пазарната икономика
Запознат е с икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.
Знае ролята на държавата в пазарната икономика
Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Компетентности · Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на
бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран
в бизнеса
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Резултат от уче- Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
не 18.2:
Знания

· Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
· Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.
· Познава същността на елементите на маркетинговия микс – продукт (услуга), цена,
дистрибуция, промоция
· Познава същност та на елементите на промоциона лни я/ком у никационни я
микс – публичност, реклама, лични продажби, насърчаване на продажбите, връзки
с обществеността

Умения

· Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието
· Разработва маркетингова стратегия на предприятие за постигане на максимални
финансови резултати съобразно качествения и количествения капацитет
· Изготвя рекламни послания за изграждане и поддържане на положителна представа у целевата група към предлаганите продукти (стоки и/или услуги)

Компетентности · Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие и да дава препоръки
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Писмен изпит/тест
Средство 2:
· Изготвяне на маркетингова стратегия, насочена към зададен тип целева група
Средство 3:
· Изготвяне на рекламно послание по зададени цел, бюджет и рекламоносител
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· В изготвеното рекламно послание присъстват името на рекламодателя, кратко
описание на предложението, подтик за покупка, данни за контакт с рекламодателя;
изтъкнати са качеството на услугата и нейните предимства пред конкурентните
За средство 3:
· Изготвената обява за свободна работна позиция е пълна и целесъобразна – включва
изискванията за заемане на длъжността, работното време, трудовото възнаграждение, начините за кандидатстване, изброени са задълженията и отговорностите;
определените критерии за подбор са съобразени с нуждите на работодателя
Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 19
Н а и м е н о в а н и е Транспортни услуги
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Познава услугите и превозните средства в товарния автомобилен транспорт
не 19.1:
Знания

· Познава общото устройство на различните видове и категории товарни автомобили
и техните конструктивни особености
· Познава видовете пътна настилка и категоризацията на автомобилните пътища
· Познава видовете услуги в автомобилния транспорт и тяхното икономическо значение

Умения

· Разпознава вида и категорията на товарния автомобил
· Разпознава категорията на автомобилен път

Компетентности · Взема оптимално решение при избора на услуги в товарния автомобилен транспорт
Резултат от уче- Познава услугите и превозните средства в железопътния товарен транспорт
не 19.2:
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Знания

· Познава общото устройство на различните видове локомотиви и товарни вагони
и техните конструктивни особености
· Познава видовете железопътни линии
· Познава видовете услуги в железопътния товарен транспорт и тяхното икономическо значение

Умения

· Разпознава вида на локомотиви и товарни вагони
· Разпознава вида железопътна линия

Компетентности · Взема оптимално решение при избора на услуги в железопътния товарен транспорт
Резултат от уче- Познава услугите и превозните средства в морския и речния товарен транспорт
не 19.3:
Знания

· Познава общото устройство на различните видове товарни плавателни съдове и
техните конструктивни особености
· Познава особеностите при плаване в международни води
· Познава видовете услуги в морския и речния товарен транспорт и тяхното икономическо значение

Умения

· Разпознава вида на товарен плавателен съд

Компетентности · Взема оптимално решение при избора на услуги в морския и речния товарен
транспорт
Резултат от уче- Познава услугите и превозните средства във въздушния транспорт
не 19.4:
Знания

· Познава общото устройство на различните видове въздухоплавателни средства и
техните конструктивни особености
· Знае същността на въздушните коридори
· Познава видовете услуги във въздушния транспорт и тяхното икономическо значение

Умения

· Разпознава вида на въздухоплавателното средство

Компетентности · Взема оптимално решение при избора на услуги във въздушния транспорт
Средства за оце- · Решаване на тест или развиване на въпроси от областта на товарните транспортни
няване:
услуги
Условия за про- · Учебен кабинет
веждане на оценяването:
Критерии за оце- · Демонстрирани са знания от областта на товарните транспортни услуги
няване:
ЕРУ 20
Н а и м е н о в а н и е Комуникация и чужд език
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Общува ефективно в работния екип
не 20.1:
Знания

· Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични
връзки

Умения

· Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности · Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния
протокол
· Поема отговорности при работа в екип
Резултат от уче- Води ефективна бизнес комуникация
не 20.2:
Знания

·
·
·
·

Познава
Познава
Познава
Познава

етичните норми на комуникацията
правилата за вербална и невербална комуникация
ефективното поведение при конфликти
правилата и изискванията за делова кореспонденция
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Разпознава и избягва конфликтни ситуации
Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
Води делова комуникация – писмена и устна
Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията
на клиентите

Компетентности · Провежда ефективна комуникация с потребителите на спедиторски и логистични
услуги съобразно индивидуалните им характеристики
· Провежда разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги
· Разбира и уважава изискванията на клиентите и защитава интересите на организацията
Резултат от уче- Владее чужд език по професията
не 20.3:
Знания

· Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

· Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература,
техническа документация и др.)
· 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 · Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Разговори на професионални теми на чужд език
Условия за про- За средство 1:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда
ЕРУ 21
Н а и м е н о в а н и е Информационни и комуникационни технологии
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Обработва информация с ИКТ
не 21.1:
Знания

· Изброява интернет търсачки и мотивира избора си на определени сред тях
· Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
· Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и
начини за оценка на надеждността є
· Обяснява същността на уебканалите (RSS и други) за получаване на информация
· Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни
носители
· Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
· Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
· Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание
(текст, изображение, аудио, видео)
· Познава различни доставчици на облачни услуги

Умения

· Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и
използва оператори за търсене (символи и други)
· Използва уебканали (RSS и други) за получаване на информация
· Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с
помощта на набор от допълващи се критерии
· Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения,
аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
· Използва облачни услуги за съхранение на информация
· Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
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Компетентности · Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от уче- Комуникира с ИКТ
не 21.2:
Знания

·
·
·
·
·

Умения

·
·
·
·

Изброява доставчици на услугата електронна поща
Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
Обяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане
Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и
опит в областта на професията
· Обяснява употребата на електронен подпис
Използва електронна поща
Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
Използва множество електронни услуги, като пазаруване онлайн, електронно
банкиране, взаимодействие с държавни институции и др.
· Използва електронен подпис за авторизация
· Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности · Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от уче- Създава цифрово съдържание с ИКТ
не 21.3:
Знания

· Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово
съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
· Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддръжка на шаблонни
интернет страници и/или блогове

Умения

· Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
с различни оформления
· Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг
· Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници
и/или блогове

Компетентности · Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
Резултат от уче- Осигурява сигурност при работата с ИКТ
не 21.4:
Знания

·
·
·
·

Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда

Умения

·
·
·
·
·
·

Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
Активира филтри на електронна поща против спам
Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
Защитава файлове с криптиране или с пароли
Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности · Способен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната среда,
в която работи
Резултат от уче- Решава проблеми при работата с ИКТ
не 21.5:
Знания

· Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови
технологии
· Познава начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг
софтуер
· Познава възможностите за актуализиране на собствените си цифрови умения

Умения

· Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер
или услуга за решаване на проблеми
· Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при
решаване на проблеми

Компетентности · Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа
с ИКТ
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Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната
поща
Средство 3:
· Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на
цифрово съдържание
Средство 4:
· Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно
съобщение
Средство 5:
· Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната
на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Условия за про- · Учебен/компютърен кабинет
веждане на оце- · Персонален компютър или лаптоп
няването:
· Достъп до интернет
Критерии за оце- · Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително
няване:
зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания, умения и
компетентности, свързани с употребата на ИКТ
ЕРУ 22
Н а и м е н о в а н и е Организация на труда
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Организира работния процес
не 22.1:
Знания

·
·
·
·

Умения

· Планира работния процес
· Съставя график на работните задачи
· Спазва основните нормативни актове, свързани с професията

Познава
Познава
Познава
Познава

структурата на стопанските организации
методи за нормиране на работния процес
планирането на ресурси, свързани с работния процес
нормативните документи, свързани с професията

Компетентности · Ефективно организира работния процес
· Предлага и мотивира необходимостта от промени в работата
Резултат от уче- Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
не 22.2:
Знания

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

Умения

· Организира дейностите
· Спазва и следи етичните норми на поведение
· Участва в изграждането на ефективна работна среда

Компетентности · Ефективно разпределя и планира дейностите
· Създава и поддържа етична работна среда
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
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Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Дефинира теоретични понятия при организацията на работния процес
За средство 2:
· Дефинира теоретични понятия при разпределението на дейностите в работния
процес
Специфична професионална подготовка за специалност „Планиране и управление на логистични
процеси“ – четвърта степен на професионална квалификация
ЕРУ 23
Н а и м е н о в а н и е Организация на спедиторската дейност
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Прилага специфичната правна уредба на транспорта и спедицията и спедиционния
не 23.1:
договор – законодателство и практика
Знания

· Познава общата правна уредба на транспортната дейност в България и общите
положения (права, задължения и отговорности) на договорите за превоз на товари
· Познава специфичната правна уредба на спедиторската дейност
· Познава различните правни роли в спедиторската компания (агент-пълномощник,
комисионер, транспортен/складов оператор) и техните права, задължения и отговорности
· Познава общите положения на спедиционния договор, описани в Общите спедиторски условия на Националното сдружение на българските спедитори
· Познава ролята на спедиторската компания и на всички нейни партньори и контрагенти в националните и международните вериги на стоковите доставки

Умения

· Разпознава и дефинира специфичната правна роля на спедиторската компания в
различните типове договори за спедиторски, транспортни и логистични услуги
· Разпознава мястото и ролята на партньорите и контрагентите на спедиторската
компания във веригите на стоковите доставки

Компетентности · Може самостоятелно да дефинира и прилага общите права, задължения и отговорности на спедиторската компания в зависимост от правната роля, в която тя
извършва услугите
· Може самостоятелно да определи необходимото за изпълнение на спедиционния
договор взаимодействие между спедиторската компания и всеки от нейните партньори и контрагенти
Резултат от уче- Прилага организацията на дейността на спедиторската компания и видовете спене 23.2:
диторски услуги
Знания

· Познава същността и съдържанието на различните спедиторски, транспортни и
логистични услуги, извършвани от спедиторската компания
· Познава етапите на договаряне и изпълнение на различните спедиторски, транспортни и логистични услуги, извършвани от спедиторската компания, и основните
изисквания за всеки етап
· Познава различните структурни и организационни модели на дейността на спедиторската компания в зависимост от географския обсег на дейността и гамата от
предлаганите услуги
· Познава ролята на спедиторите-кореспонденти и основните модели на финансовите
взаимоотношения с тях (партньорски тарифи, А-Мета, смесен модел)

Умения

· Планира етапите на договаряне и изпълнение на различните спедиторски, транспортни и логистични услуги и дефинира основните изисквания за всеки етап

Компетентности · Може самостоятелно да участва в дейността на спедиторската компания по планиране на различни спедиторски, транспортни и логистични услуги, като проявява
съобразителност и отговорност
Резултат от уче- Работи с издаваните от спедитор транспортни и спедиторски документи, с услоне 23.3:
вията на доставка ИНКОТЪРМС и с документите, необходими за износа, вноса и
транспорта на стоките, за усвояване на документарни акредитиви и банково инкасо
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Компетентности
Резултат от учене 23.4:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 23.5:
Знания

Умения

Компетентности
Средства за оценяване:
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· Познава изготвяните от превозвачите и от спедиторската компания транспортни
и спедиторски документи (вкл. документите на FIATA), тяхното съдържание и
приложение
· Познава INCOTERMS и ролята на спедиторската компания като партньор на
продавача или на купувача на стоката при всяко от условията за доставка (ToD)
на INCOTERMS
· Познава транспортните, търговските, митническите, финансовите и други документи, необходими за износа, вноса и транспорта на стоки
· Познава основните видове сделки и начини на плащане в международната търговия, вкл. документарните акредитиви и банковото инкасо
· Определя услугите, които спедиторската компания следва да извърши като партньор на купувача или на продавача по всяко от условията за доставка (ToD) на
INCOTERMS
· Определя документите, които трябва да съпровождат стоката при нейния износ,
внос и международен транспорт към/от Европейското икономическо пространство
и към/от трети страни
· Тълкува банковите изисквания към транспортния документ, необходим за усвояване на документарен акредитив
· Може с подкрепа от ръководителя си да изготви различни спедиторски документи
(FBL, FCR, FCT, FWR), вкл. документите на ФИАТА, като спазва изискванията
на товародателя и на акредитива
Прилага оперативните и финансовите процедури, в т.ч. калкулиране на себестойност
и цена на услугата, фактуриране на извършените услуги, инкасиране на вземанията,
поддържане на оперативна отчетност за финансовите резултати
· Познава общите изисквания за оперативна финансова отчетност в спедиторската
компания
· Познава принципите за калкулиране на себестойност, марж и цена на извършваните от спедиторската компания услуги
· Познава принципите за определяне на платежоспособността и кредитния рейтинг
на товародателите
· Поддържа оперативна финансова отчетност за продадените услуги в електронен
формат
· Калкулира себестойност, марж и цени на продаваните услуги по зададени параметри и критерии
· Определя платежните условия за продаваните услуги в зависимост от предварително известния кредитен рейтинг и кредитен лимит на товародателите
· Може самостоятелно да прилага процедурите на спедиторската компания по отношение на оперативната финансова отчетност, осигуряването на рентабилност
на продажбите и събирането на вземанията
Предлага и договаря транспортни и логистични услуги, използвайки спецификите
на маркетинга и продажбите в спедицията
· Познава общите изисквания при изготвянето на оферти и договори за превоз на
товари с различни видове транспорт и за логистични услуги
· Знае задължителните реквизити на офертите и договорите за превоз на товари с
различни видове транспорт и за логистични услуги
· Познава техниките на маркетинга и спецификата на продажбите на спедиционни,
транспортни и логистични услуги
· Изготвя оферти и договори за превоз на товари с различни видове транспорт и за
логистични услуги
· Извършва маркетинг и продажби на спедиционни, транспортни и логистични
услуги
· Може с подкрепа от ръководителя си да изготвя оферти и договори и да извършва
маркетинг и продажби на спедиционни, транспортни и логистични услуги
Средство 1:
· Решаване на тест или развиване на въпроси за организацията на спедиторската
дейност
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
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Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания за организацията на спедиторската дейност
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на организацията на спедиторската дейност
ЕРУ 24
Н а и м е н о в а н и е Автомобилна спедиция
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Организира спедиция и превоз на комплектни и частични товари по шосе
не 24.1:
Знания

· Познава търговските и техническите особености на вътрешните и международните
превози на стоки по шосе и най-важните организации и институции, регулиращи
тези превози
· Познава основните търговско-технически характеристики на различните типове
товарни автомобили (товароподемност, обем и размери на товарните помещения,
осигуряван режим на превоза)
· Запознат е с правните норми, които се прилагат при вътрешните и международните превози на стоки с автомобилен транспорт – конвенции; двустранни спогодби;
режими на разрешителни; разпоредби, ограничаващи теглото и габаритите на
товарните автомобили; разпоредби, ограничаващи работното време на водачите;
забрани и ограничения за движение на товарните автомобили и др.
· Познава митническите режими на автомобилните превози на стоки (ТИР, АТА,
общ транзит)
· Запознат е с основните маршрути на автомобилните превози на стоки за/от Европейското икономическо пространство, балканските държави, ОНД и Близкия
изток
· Познава спецификата за изготвяне на оферти и за договаряне на превози на комплектни и частични товари

Умения

· Определя типа автомобил, необходим за извършване на превоза на комплектни и
частични товари
· Определя маршрута и графика на превоза по дадена превозна релация, като отчита
превозната цена, приложимите правни норми, изисквания, ограничения и забрани
· Планира и организира вътрешни и международни превози на различни видове
комплектни и частични товари

Компетентности · Може самостоятелно да организира международен превоз по шосе на комплектни
и частични товари, като проявява съобразителност и отговорност
Резултат от уче- Организира спедиция и превоз на групажни товари в рамките на групажна автолиния
не 24.2:
Знания

· Познава организацията и спецификата на редовната групажна автолиния с терминали в двата края на превозите
· Познава планирането и организацията на превозите на групажни пратки в рамките
на редовна групажна автолиния
· Познава методите за калкулиране на запълването на товарния капацитет на групажния автомобил
· Познава търговските, транспортните, митническите и други документи, които трябва
да придружават различните видове стоки при превозите им за/от Европейското
икономическо пространство, балканските държави, ОНД и Близкия изток
· Познава структурата на групажните тарифи – предварителен, основен и последващ
превоз, терминална и митническа обработка; директни доставки на групажните
пратки; тарифна конверсия обем (тегло) заета площ, тарифно закръгляне, min/max
правило и др.
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· Калкулира запълването на товарния капацитет на групажния камион и възможността да се натоварят наличните групажни пратки
· Оптимизира себестойността на превозите на групажни пратки, като използва
алтернативни транспортни технологии – доставки през терминал и/или директни
доставки с групажния камион
· Калкулира цени за превоз от врата до врата, като използва съществуващите групажни тарифи
· Планира и организира вътрешни и международни превози на групажни пратки

Компетентности · Може с подкрепа от ръководителя си да планира и организира превозите на стоки
в рамките на редовна групажна автолиния – национална и международна
Резултат от уче- Организира спедиция и превоз на опасни и специални (извънгабаритни, с темперане 24.3:
турен режим и др.) товари с автомобилен транспорт
Знания

· Запознат е с основните положения на Спогодба ADR относно класифициране,
идентифициране, опаковане, маркиране, документиране, съвместимост и манипулиране на опасните стоки, както и с регулаторните изисквания, необходимите
документи и квалификация на персонала за транспорт на опасни стоки по шосе
· Запознат е с правните норми, спецификата и изискванията при организиране на
превози на тежки и извънгабаритни товари и с видовете разходи, които могат да
възникнат при организиране на тези превози
· Познава спецификата на и изискванията при организиране на превози с температурен режим и превози на стоки с висока стойност

Умения

· Преценява дали предоставените от товародателя документи и информация за
опасните стоки са достатъчни за превоза им и дали превозното средство и водачът
му отговарят на регулаторните изисквания
· Преценява съвместимостта на разнотипни опасни стоки при превози на частични
товари и групажни пратки
· Калкулира разходите за превоз на тежки и извънгабаритни товари с определена
спецификация по определена релация
· Изготвя инструкции до товародателя и автомобилния превозвач при организиране
на превози с температурен режим и превози на стоки с висока стойност
· Подбира товарен автомобил с подходяща търговско-техническа характеристика и
оборудване за извършване на превоза на опасни и на други специални товари
· Планира и организира автомобилни превози на опасни и специални товари

Компетентности · Може с подкрепа от ръководителя си да планира и организира спедиция и превоз
на опасни и специални (извънгабаритни, с температурен режим и др.) товари с
автомобилен транспорт
Резултат от уче- Изготвя цени и оферти и сключва договори за вътрешни и международни автомоне 24.4:
билни превози; попълва спедиторски и транспортни документи
Знания

· Познава реквизитите и специфичните изисквания на офертите и договорите за
вътрешни и международни превози на различни видове стоки по шосе и за автомобилна спедиция
· Познава транспортните документи за вътрешни и международни автомобилни
превози и спедиторските документи, които могат да бъдат използвани при тези
превози
· Познава методиките за изготвяне на цени за комплектни и частични товари, за
групажни пратки и за специални превози на опасни, хладилни и извънгабаритни
товари

Умения

· Изготвя цени, оферти и договори за вътрешен и международен превоз на комплектни и частични товари и на групажни пратки, както и за специален превоз на
опасни, хладилни и извънгабаритни товари
· Преценява дали специфичните изисквания на товародателя (напр. за тегло и обем
на товара, за срок на доставка, за транспортен режим, за платежни условия и др.)
са приемливи и изпълними
· Попълва товарителници за вътрешен и международен превоз по шосе и спедиторските документи, които се използват при тези превози

Компетентности · Може с подкрепа от ръководителя си да изготвя цени и оферти и да сключва
договори за вътрешни и международни автомобилни превози на различни видове
стоки
· Може самостоятелно да попълни спедиторските и транспортните документи за
тези превози, като проявява съобразителност и отговорност
Резултат от уче- Организира изпълнението на сключените договори, контролира изпълнението на
не 24.5:
поръчката и местонахождението на товара, решава възникнали рекламации
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Знания

· Познава изискванията за изпълнение на договорите за превоз на стоки по шосе
и за текущ контрол върху изпълнението на поръчката и местонахождението на
товара
· Познава спецификата на предявяване и уреждане на рекламации за липси и повреди на превозваната стока и за забавяне на доставката, описани в Конвенция
CMR и в Закона за автомобилните превози (ЗАП)
· Познава застраховките за отговорност на автомобилния превозвач и на спедитора

Умения

· Подбира подходящи превозвачи и договаря с тях условията на превоза
· Управлява и контролира изпълнението на превоза, като осъществява оперативен
контакт и обмен на информация с контрагентите (изпращач, получател, товародател, превозвач, митнически агент, спедитор-кореспондент и др.)
· Подготвя и представя на превозвача и/или на неговия застраховател комплектувана
рекламация за липси и повреди на превозваната стока и за забавяне на доставката
· Преценява дали дадена щета е покрита от застраховката за отговорност на превозвача и/или на спедитора

Компетентности · Може самостоятелно да организира изпълнението на сключените договори и да
контролира изпълнението на поръчката
· Може с подкрепата на ръководителя си да решава възникнали рекламации
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпроси от областта на автомобилната спедиция
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на автомобилната спедиция
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на автомобилната спедиция
ЕРУ 25
Н а и м е н о в а н и е Железопътна спедиция
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Планира превози по жп маршрути с различни ширини на междурелсието, прилага
не 25.1:
търговската спецификация и техническото описание на международните железопътни превози
Знания

· Познава търговските и техническите особености на вътрешните и международните
превози на стоки по жп и най-важните организации и институции, регулиращи
дейността
· Познава основните маршрути на международните жп превози на стоки за/от ЕС,
балканските държави, ОНД и Близкия изток, вкл. ширините на междурелсието
по тези маршрути и технологиите за превоз по маршрути, включващи отсечки с
различни междурелсия
· Познава основните търговско-технически характеристики на различните типове
вагони (товароподемност, обем и размери на товарните помещения, осигуряван
режим на превоза)
· Запознат е с правните и техническите норми, които се прилагат при вътрешните
и международните превози на стоки с жп транспорт
· Познава митническия режим на международните жп превози

БРОЙ 72
Умения

Компетентности
Резултат от учене 25.2:
Знания

Умения

Компетентности

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

· Определя типа вагон, необходим за извършване на превоза на различни видове
товари
· Определя маршрута на превоза по дадена превозна релация, като отчита параметрите на натоварения вагон и на железопътната линия (габарити, товароносимост,
междурелсие), приложимите правни норми и допълнителните изисквания, ограничения и забрани
· Може самостоятелно да планира превози на различни товари с различни типове
вагони и по различни железопътни маршрути
Организира спедиция и превоз на комплектни и частични товари с железопътен
транспорт
· Познава планирането и организацията на международните и вътрешните превози
на товари с железопътен транспорт
· Познава търговските, транспортните, митническите и други документи, които трябва
да придружават различните видове стоки при жп превозите им за/от Европейското
икономическо пространство, балканските държави, ОНД и Близкия изток
· Познава различните железопътни тарифи
· Калкулира възможността да се натовари наличната стока в избрания тип вагон/и
· Определя маршрута и графика на превоза по дадена превозна релация, като отчита
превозната цена, приложимите правни норми, изисквания, ограничения и забрани
· Организира спедиция и жп транспорт на стандартни безопасни товари в национално и международно съобщение
· Може самостоятелно да организира спедиция и превоз на стандартни безопасни
товари с железопътен транспорт във вътрешно и международно съобщение
Организира спедиция и превоз на опасни и специални товари с железопътен транспорт

Резултат от учене 25.3:
Знания
· Запознат е с основните положения на Спогодбата RID относно класифициране,
идентифициране, опаковане, маркиране, документиране, съвместимост и манипулиране на опасните стоки, както и с регулаторните изисквания и документи за
железопътния транспорт на опасни стоки
· Запознат е със спецификата и изискванията при организиране на жп превози на
тежки и извънгабаритни товари и с видовете разходи, които могат да възникнат
при организирането на тези превози
· Познава спецификата и изискванията при организиране на жп превози с температурен режим и превози на течни товари
Умения
· Преценява дали предоставените от товародателя документи и информация за опасните стоки са достатъчни за превоза им и отговарят на регулаторните изисквания
· Преценява съвместимостта на различните опасни стоки при превозите на разнотипни опасни стоки в един вагон
· Калкулира разходите за превоз на тежки и извънгабаритни товари с определена
спецификация по определена жп релация
· Изготвя инструкции до товародателя и железопътния превозвач при организиране
на превози с температурен режим
· Подбира товарен вагон с подходяща търговско-техническа характеристика за извършване на превоза на опасни и на други специални товари
Компетентности · Може с подкрепата на ръководителя си да организира спедиция и превоз на опасни и специални товари с железопътен транспорт в национално и международно
съобщение
Резултат от уче- Изготвя цени и оферти и сключва договори за вътрешни и международни железоне 25.4:
пътни превози; попълва спедиторски и транспортни документи
Знания
· Познава реквизитите и специфичните изисквания по отношение на тарифите,
офертите и договорите за вътрешни и международни превози на различни видове
стоки с железопътен транспорт
· Познава транспортните документи за вътрешни и международни жп превози и
спедиторските документи при тези превози
· Познава методиките за изготвяне на калкулации и на цени за комплектни и
частични товари и за специални превози на опасни, хладилни и извънгабаритни
товари с жп транспорт
Умения
· Изготвя цени, оферти и договори за вътрешен и международен жп превоз на
комплектни и частични товари и на специални товари
· Преценява дали специфичните изисквания на товародателя (напр. за тегло и обем
на товара, за срок на доставка, за транспортен режим, за платежни условия и др.)
са приемливи и изпълними
· Попълва товарителници за вътрешен и международен жп превоз и спедиторските
документи, които се използват при тези превози
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Компетентности · Може с подкрепата на ръководителя си да изготвя цени и оферти и да сключва
договори за вътрешни и международни жп превози на различни видове стоки
· Може самостоятелно да попълва транспортните и спедиторските документи за
тези превози
Резултат от уче- Организира изпълнението на сключените договори, контролира изпълнението на
не 25.5:
поръчката и местонахождението на товара, решава възникнали рекламации
Знания
· Познава изискванията за изпълнение на договорите за жп превоз на стоки и за
текущ контрол върху изпълнението на поръчката и местонахождението на товара
· Познава спецификата на предявяване и уреждане на рекламации за липси и повреди на превозваната стока и за забавяне на доставката, описани в Конвенция
CIM, в Съглашението СМГС и в Закона за железопътния транспорт
· Познава застраховките за отговорност на железопътния превозвач и на спедитора
Умения
· Управлява и контролира изпълнението на превоза, като осъществява оперативен
контакт и обменя информация с контрагентите (изпращач, получател, товародател,
превозвач, митнически агент, спедитор-кореспондент и др.)
· Подготвя и представя на превозвача и/или на неговия застраховател комплектувана
рекламация за липси и повреди на превозваната стока и за забавяне на доставката
· Преценява дали дадена щета е покрита от застраховката на отговорността на
превозвача и/или на спедитора
Компетентности · Може самостоятелно да организира изпълнението на сключените договори и да
контролира изпълнението на поръчката
· Може с подкрепата на ръководителя си да решава възникнали рекламации
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпроси от областта на железопътната спедиция
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на железопътната спедиция
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на железопътната спедиция
ЕРУ 26
Н а и м е н о в а н и е Въздушна спедиция
на единицата:
Ниво НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Организира спедиция и превоз на товари с въздушен транспорт
не 26.1:
Знания

· Познава търговските и техническите особености на международните превози на
стоки с въздушен транспорт и най-важните организации и институции, регулиращи
дейността
· Познава основните търговско-технически характеристики на различните типове
(пътнически, комби и товарни) и марки самолети, които извършват превоз на
товари
· Познава търговско-техническите характеристики на самолетите, извършващи
превози на товари до и от българските летища
· Познава търговско-техническите характеристики и приложението на различните
видове товарни единици (ULD) за въздушен превоз на стоки
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· Запознат е с правните норми, които се прилагат при международните превози на
стоки с въздушен транспорт
· Познава митническия режим на въздушните превози на стоки
· Запознат е с основните маршрути на въздушните превози на стоки за/от Европа
и другите континенти
Умения

· Работи с тарифните правила TACT за въздушен превоз на стоки и със справочниците за полети и маршрути
· Определя маршрута и графика на превоза по дадена превозна релация, като отчита превозната цена, спецификацията на стоката, приложимите правни норми,
изисквания, ограничения и забрани
· Определя товарните единици (ULD), подходящи за превоза на даден вид стока по
определен маршрут
· Организира комбинирани превози шосе – въздух до и от българските и задграничните летища

Компетентности · Може самостоятелно да организира спедиция и въздушен превоз на стандартни
безопасни товари, вкл. и в ULD
· Може с подкрепата на ръководителя си да организира комбинирани превози
шосе – въздух на стандартни безопасни товари
Резултат от уче- Чартира самолети и организира въздушна консолидация
не 26.2:
Знания

· Познава търговско-техническата специфика на чартърните въздушни превози
· Познава спецификата на договаряне и клаузите на договорите за въздушни товарни
чартъри
· Познава планирането, организацията и спецификата на консолидирането на групажни пратки за превоз по въздух
· Познава структурата на групажните тарифи – предварителен, основен и последващ превоз, терминална и митническа обработка; тарифна конверсия обем/тегло,
тарифно закръгляне, Min/Max. правило и др.
· Познава методите за калкулиране на тарифното тегло и за тарифиране на групажните пратки, превозвани с въздушен транспорт
· Познава търговските, транспортните, митническите и други документи, които
трябва да придружават различните видове стоки при превозите им за/от Европа
и другите континенти

Умения

· Планира и организира чартърни превози на въздушни товари
· Планира и организира консолидация на групажни пратки, превозвани с въздушен
транспорт

Компетентности · Може под контрола на ръководителя си да организира въздушен чартърен превоз
на безопасни товари
· Може с подкрепата на ръководителя си да организира спедиция и превоз на групажни пратки по въздуха, вкл. и от врата до врата
Резултат от уче- Организира спедиция и превоз на опасни и специални товари (живи животни и
не 26.3:
растения, лични вещи и др.)
Знания

· Запознат е с основните положения на IATA DGR относно класифициране, идентифициране, опаковане, маркиране, документиране, съвместимост и манипулиране на
опасните стоки, както и с регулаторните изисквания и документите за транспорт
на опасни стоки по въздух
· Познава спецификата, изискванията, документите и приложимите правни норми
при организиране на превози на живи растения и живи животни
· Познава спецификата, изискванията и документите при организиране на превози
с температурен режим

Умения

· Преценява дали предоставените от товародателя документи и информация за
опасните товари са достатъчни за превоза им по въздух и дали опасните стоки
могат да се натоварят на пътнически или само на товарен самолет
· Преценява съвместимостта на разнотипни опасни стоки при превозите на групажни
пратки
· Подготвя въздушния превоз на живи животни и растения, като осигурява необходимите полетни резервации, придружаващи документи, транспортни опаковки
и клетки и попътна грижа
· Подготвя въздушния превоз на стоки, изискващи температурен режим, като осигурява необходимите полетни резервации, придружаващи документи и транспортни
опаковки
· Подбира транспортна опаковка, ULD, маршрут и полет, подходящи за превоза на
различните опасни и специални товари
· Изготвя инструкции до товародателя и въздушния превозвач при организиране на
превози на опасни стоки и специални товари
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Компетентности · Може с подкрепата на ръководителя си да организира спедиция и превоз на опасни
и специални товари с въздушен транспорт
Резултат от уче- Изготвя цени и оферти и сключва договори за въздушни превози; попълва спедине 26.4:
торските и транспортните документи
Знания
· Познава реквизитите и специфичните изисквания по отношение на офертите и
договорите за превози на различни видове стоки с въздушен транспорт и за комбинирани превози шосе – въздух и море – въздух
· Познава транспортните и спедиторските документи, които се използват при превозите на стоки с въздушен транспорт и при комбинираните превози шосе – въздух
и море – въздух
· Познава различните видове тарифи за въздушен превоз на стоки
· Познава методиките за изготвяне на калкулации и на цени за конвенционални
товари, групажни пратки и специални товари (опасни стоки, живи животни и
растения, стоки с температурен режим), вкл. и за предварителен транспорт до и
последващ транспорт от летището
Умения
· Работи с тарифите и маршрутните справочници за въздушен превоз на различни
видове стоки и определя най-изгодната цена, маршрут и превозвач за даден превоз
· Изготвя цени, оферти и договори за въздушен превоз на конвенционални, групажни
и специални товари, вкл. и за комбинирани превози шосе – въздух и море – въздух
· Преценява дали специфичните изисквания на товародателя (напр. за тегло и обем
на товара, за срок на доставка, за транспортен режим, за платежни условия и др.)
са приемливи и изпълними
· Попълва товарителници за въздушен превоз и спедиторските документи, които се
използват при тези превози
Компетентности · Може с подкрепата на ръководителя си да изготвя цени и оферти и да сключва договори за въздушен превоз на различни видове стоки, вкл. и за превози
шосе – въздух и море – въздух
· Може самостоятелно да попълва транспортните и спедиторските документи за
тези превози
Резултат от уче- Организира изпълнението на сключените договори, контролира изпълнението на
не 26.5:
поръчката и местонахождението на товара, решава възникнали рекламации
Знания
· Познава изискванията за изпълнение на договорите за въздушен превоз на стоки
и за текущ контрол върху изпълнението на поръчката
· Познава спецификата на предявяване и уреждане на рекламации за липси и повреди
на превозваната стока и за забавяне на доставката, описани в приложимите правни
норми (Монреалска конвенция и различните действащи версии на Варшавската
конвенция)
· Познава застраховките за отговорност на въздушния превозвач и на спедитора
Умения
· Управлява и контролира изпълнението на превоза, като осъществява оперативен
контакт и обменя информация с контрагентите (изпращач, получател, товародател,
превозвач, митнически агент, спедитор-кореспондент и др.)
· Подготвя и представя на превозвача и/или на неговия застраховател комплектувана
рекламация за липси и повреди на превозваната стока и за забавяне на доставката
· Преценява дали дадена щета е покрита от застраховката за отговорност на превозвача и/или на спедитора
Компетентности · Може самостоятелно да организира изпълнението на сключените договори и да
контролира изпълнението на поръчката
· Може с подкрепата на ръководителя си да решава възникнали рекламации
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпроси от областта на въздушната спедиция
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на въздушната спедиция
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на въздушната спедиция
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ЕРУ 27
Н а и м е н о в а н и е Морска и речна спедиция
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Организира спедиция и превоз на товари с морски транспорт, като включително
не 27.1:
чартира кораби
Знания

· Познава търговските и технически особености на международните превози на
стоки с морски транспорт и най-важните организации и институции, регулиращи
дейността
· Познава основните търговско-технически характеристики на различните типове
морски товарни кораби
· Познава параметрите, които определят достъпността и ефективността на морските
пристанища и технологиите за обработка на различни стоки в морските пристанища
· Запознат е с правните норми, които се прилагат при международните превози на
стоки с морски транспорт
· Познава митническия режим на морските превози на стоки
· Запознат е с основните маршрути на морските превози на стоки между България
и Европа, както и от/за другите континенти

Умения

· Определя типа кораб и типа услуга (чартърна, линейна), подходяща за превоза на
даден вид стока по определен маршрут
· Определя маршрута и графика на превоза по дадена превозна релация, като отчита превозната цена, спецификацията на стоката, приложимите правни норми,
изисквания, ограничения и забрани
· Организира комбинирани превози шосе – жп – море до и от българските морски
пристанища

Компетентности · Може самостоятелно да организира спедиция и линеен морски транспорт на стандартни безопасни товари
· Може с подкрепата на ръководителя си да организира трампови морски транспорт
и комбинирани превози шосе – жп – море на стандартни безопасни товари
Резултат от уче- Организира спедиция и превоз на товари по вътрешните водни пътища на Европа,
не 27.2:
като включително чартира кораби
Знания

· Познава търговските и техническите особености на международните превози на
стоки с речен транспорт и най-важните организации и институции, регулиращи
дейността
· Познава основните търговско-технически характеристики на различните типове
речни и речно-морски товарни кораби
· Познава параметрите, които определят достъпността и ефективността на речните
пристанища, и технологиите за обработка на различни стоки в тези пристанища
· Запознат е с правните норми, които се прилагат при международните превози на
стоки с речен транспорт по европейските вътрешни водни пътища
· Познава митническия режим на речните превози на стоки
· Запознат е с основните маршрути на речните превози на стоки между България
и Европа и на речно-морските превози от/за дунавските пристанища

Умения

· Определя типа речен или речно-морски кораб, подходящ за превоза на даден вид
стока по определен маршрут
· Определя маршрута и графика на превоза по дадена превозна релация, като отчита превозната цена, спецификацията на стоката, приложимите правни норми,
изисквания, ограничения и забрани
· Организира комбинирани превози шосе – жп – река до и от българските речни
пристанища

Компетентности · Може самостоятелно да организира спедиция и речен транспорт на стандартни
безопасни товари
· Може с подкрепата на ръководителя си да организира комбинирани превози
шосе – жп – река и речно-морски превози на стандартни безопасни товари

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 72

Резултат от уче- Организира пристанищна спедиция и обработка на товари в морски и речни присне 27.3:
танища
Знания

· Познава предназначението на пристанищната инфраструктура, съоръженията и
оборудването, които се използват в морските и речните пристанища за обработка
на кораби и товари
· Познава основните търговско-технически параметри на българските морски и
речни пристанища
· Познава дейностите и формалностите, които се извършват в българските морски
и речни пристанища при обработката на кораби и товари
· Познава процедурите и документите, които се използват при обработката на кораби
и товари в българските морски и речни пристанища

Умения

· Организира пристанищна спедиция в българските морски и речни пристанища
· Организира обработка на товари в българските морски и речни пристанища
· Попълва документите, свързани с пристанищната спедиция и с обработката на
товари в българските морски и речни пристанища

Компетентности · Може самостоятелно да организира пристанищна спедиция в българските морски
и речни пристанища
· Може с подкрепата на ръководителя си да организира обработка на товари в българските морски и речни пристанища
Резултат от уче- Изготвя цени и оферти, сключва договори за превоз на товари по море и река; поне 27.4:
пълва спедиторските и транспортните документи
Знания

· Познава реквизитите и специфичните изисквания по отношение на офертите и
договорите за превози на различни видове стоки с морски и с речен транспорт
· Познава различните типове и видове чартърни договори
· Познава транспортните и спедиторските документи, които се използват при превозите на стоки по море, по европейските вътрешни водни пътища и при комбинираните превози шосе – жп – море и река
· Познава различните видове тарифи за морски и речен превоз на стоки
· Разчита пристанищните тарифи за обработка на кораби и товари
· Познава методиките за изготвяне на калкулации и на цени за конвенционални
товари и специални товари (опасни стоки, стоки с температурен режим и др.) по
море и по реките Дунав и Рейн

Умения

· Работи с тарифите и офертите на превозвачите за морски и речен превоз на различни видове стоки и определя най-изгодната цена, маршрут и превозвач за даден
превоз
· Изготвя цени, оферти и договори за морски и речен превоз на конвенционални и
специални товари
· Преценява дали специфичните изисквания на товародателя (напр. за тегло и обем
на товара, за срок на доставка, за транспортен режим, за платежни условия и др.)
са приемливи и изпълними
· Попълва товарителници и коносаменти за морски и речен превоз и спедиторските
документи, които се използват при тези превози

Компетентности · Може с подкрепата на ръководителя си да изготвя цени и оферти и да сключва
договори за морски и речен превоз на различни видове стоки
· Може самостоятелно да попълва спедиторските и транспортните документи за
тези превози
Резултат от уче- Организира изпълнението на сключените договори, контролира изпълнението на
не 27.5:
поръчката и местонахождението на товара, решава възникнали рекламации
Знания

· Познава изискванията за изпълнение на договорите за морски и речен превоз на
стоки и за текущ контрол върху изпълнението на поръчката
· Познава спецификата на предявяване и уреждане на рекламации за липси и повреди на превозваната стока и за забавяне на доставката, описани в приложимите
правни норми
· Познава застраховките за отговорност на морския, на речния превозвач и на спедитора

Умения

· Управлява и контролира изпълнението на превоза, като осъществява оперативен
контакт и обменя информация с контрагентите (изпращач, получател, товародател,
превозвач, митнически агент, спедитор-кореспондент и др.)
· Подготвя и представя на превозвача и/или на неговия застраховател комплектувана
рекламация за липси и повреди на превозваната стока и за забавяне на доставката
· Преценява дали дадена щета е покрита от застраховката на отговорността на
превозвача и/или на спедитора
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Компетентности · Може самостоятелно да организира изпълнението на сключените договори и да
контролира изпълнението на поръчката
· Може с подкрепата на ръководителя си да решава възникнали рекламации
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпроси от областта на морската и речната
спедиция
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на морската и речната спедиция
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на морската и речната спедиция
ЕРУ 28
Н а и м е н о в а н и е Мултимодален транспорт
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Организира мултимодален, интермодален и комбиниран транспорт на комплектни
не 28.1:
товари, включително превози на транспортни единици (контейнери, сменяеми надстройки, полуремаркета, лихтери и др.)
Знания

· Познава търговските и техническите особености на международните мултимодални,
интермодални и комбинирани превози на стоки с различни видове транспорт
· Познава основните търговско-технически характеристики на различните типове
превозни средства (кораби, вагони, товарни автомобили)
· Познава основните търговско-технически характеристики на различните видове
транспортни единици (контейнери, сменяеми надстройки, полуремаркета), с които
се извършват интермодални и комбинирани превози
· Познава техническите изисквания за пристанищна и терминална обработка на
различните транспортни единици и митническия режим, на който подлежат
· Запознат е с правните норми, които се прилагат при международните мултимодални, интермодални и комбинирани превози на стоки с различни видове транспорт
· Познава митническия режим при тези превози на стоки
· Запознат е с основните маршрути на мултимодалните превози на стоки между
България и Европа, както и от/за другите континенти

Умения

· Подбира подходяща транспортна единица за интермодалния или комбинирания
превоз на даден вид стоки по дадена релация
· Определя маршрута, видовете транспорт и графика на мултимодалния или комбинирания превоз по дадена релация, като отчита превозната цена, спецификацията
на стоката, приложимите правни норми, изисквания, ограничения и забрани
· Организира мултимодални и интермодални превози до и от България
· Организира комбинирани превози до и от България

Компетентности · Може с подкрепата на ръководителя си да организира спедиция, мултимодален и
интермодален транспорт на стандартни безопасни товари
· Може с подкрепата на ръководителя си да организира комбиниран транспорт на
стандартни безопасни товари
· Може с подкрепата на ръководителя си да организира спедиция, мултимодален,
интермодален и комбиниран транспорт на опасни и други специални товари
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Резултат от уче- Организира мултимодални и комбинирани групажни превози, включително конне 28.2:
тейнерен групаж (LCL)
Знания

· Познава организацията и спецификата на редовната линия за контейнерен групаж
(LCL) с терминали в двата края на превозите
· Познава планирането и организацията на превозите на групажни пратки в рамките
на редовна линия за контейнерен групаж
· Познава методите за калкулиране на запълването на товарния капацитет на групажния контейнер
· Познава търговските, транспортните, митническите и други документи, които трябва
да придружават различните видове стоки при превозите им за/от Европейското
икономическо пространство, ОНД, Близкия изток и други континенти
· Познава структурата на групажните LCL тарифи – предварителен, основен и последващ превоз, терминална и митническа обработка; тарифна конверсия обем/
тегло, тарифно закръгляне и др.

Умения

· Калкулира запълването на товарния капацитет на групажния контейнер и възможността да се натоварят наличните групажни пратки
· Калкулира цени за превоз от врата до врата, като използва съществуващи групажни
тарифи
· Планира и организира международни превози на контейнерен групаж

Компетентности · Може с подкрепа от ръководителя си да планира и организира превозите на стоки
в рамките на редовна международна линия за контейнерен групаж
Резултат от уче- Работи с транспортните и спедиторските документи, използвани при мултимодалните
не 28.3:
и комбинираните превози
Знания

· Познава основните видове стандартни транспортни документи, използвани при
международните мултимодални и комбинирани превози
· Познава основните видове спедиторски документи, които могат да бъдат използвани при международните мултимодални и комбинирани превози

Умения

· Разчита и попълва основните видове транспортни и спедиторски документи, използвани при международните мултимодални и комбинирани превози

Компетентности · Самостоятелно разчита и попълва основните видове транспортни и спедиторски
документи, използвани при международните мултимодални и комбинирани превози
Резултат от уче- Изготвя цени и оферти, сключва договори за мултимодален, интермодален и комне 28.4:
биниран превоз на комплектни и частични товари, групажни пратки и транспортни
единици
Знания

· Познава реквизитите и специфичните изисквания по отношение на офертите и
договорите за превози на различни видове стоки с мултимодален и с комбиниран
транспорт
· Познава реквизитите и специфичните изисквания по отношение на офертите и
договорите за интермодални превози на различни видове стоки с контейнери
· Познава различните видове тарифи, които се прилагат при превозите с мултимодален транспорт, с комбиниран транспорт и при контейнерните превози
· Познава методиките за изготвяне на калкулации и на цени за превоз на конвенционални товари и специални товари (опасни стоки, стоки с температурен режим
и др.) с мултимодален и с комбиниран транспорт

Умения

· Работи с тарифите и офертите на превозвачите по различните видове транспорт
и определя най-изгодните технологии, цени, маршрути и превозвачи за мултимодалния или комбинирания превоз на дадена стока, респ. на избраната транспортна
единица
· Изготвя цени, оферти и договори за мултимодален и комбиниран транспорт на
конвенционални и специални товари
· Преценява дали специфичните изисквания на товародателя (напр. за тегло и обем
на товара, за срок на доставка, за транспортен режим, за платежни условия и др.)
са приемливи и изпълними
· Попълва товарителници и коносаменти и спедиторските документи, които се използват при мултимодалните и при комбинираните превози

Компетентности · Може с подкрепата на ръководителя си да изготвя цени и оферти и да сключва
договори за мултимодални и комбинирани превози на различни видове стоки
· Може самостоятелно да попълва транспортните и спедиторските документи за
тези превози
Резултат от уче- Организира изпълнението на сключените договори, контролира изпълнението на
не 28.5:
поръчката и местонахождението на товара, решава възникнали рекламации
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Знания

Умения

Компетентности
Средства за оценяване:

Условия за провеждане на оценяването:
Критерии за оценяване:
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· Познава изискванията за изпълнение на договорите за мултимодален, за комбиниран превоз на стоки и за текущ контрол върху изпълнението на поръчката
· Познава спецификата на предявяване и уреждане на рекламации за липси и повреди на превозваната стока и за забавяне на доставката, описани в приложимите
правни норми
· Познава застраховките за отговорност на превозвачите по отделните видове транспорт и на мултимодалния транспортен оператор (МТО)
· Управлява и контролира изпълнението на превоза, като осъществява оперативен
контакт и обменя информация с контрагентите (изпращач, получател, товародател,
превозвачи, терминални оператори, митнически агенти, спедитори-кореспонденти
и др.)
· Подготвя и представя на превозвача и/или на неговия застраховател комплектувана
рекламация за липси и повреди на превозваната стока и за забавяне на доставката
· Преценява дали дадена щета е покрита от застраховката за отговорност на виновния превозвач и/или на мултимодалния транспортен оператор
· Може самостоятелно да организира изпълнението на сключените договори и да
контролира изпълнението на поръчката
· Може с подкрепата на ръководителя си да решава възникнали рекламации
Средство 1:
· Решаване на тест или развиване на въпроси от областта на мултимодалния, комбинирания и контейнерния транспорт
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
За средство 1:
· Демонстрира знания от областта на мултимодалния, комбинирания и контейнерния
транспорт
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на мултимодалния и контейнерния транспорт

ЕРУ 29
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование
на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 29.1:
Знания

Умения

Складова логистика
5
5
Спедитор-логистик
4 – 5
4 – 5
Организира и управлява складовите процеси по приемане, заскладяване, набиране
на поръчки, рекламации, експедиция на товари и стоки, както и услуги с добавена
стойност
· Познава принципите на складиране, отделните операции на процеса по приемане
на стоки, последователността на извършването им, както и необходимата техническа и информационна инфраструктура за реализирането им
· Познава процесите и операциите по заскладяване, вътрешно-складово движение
и управление на наличностите в склада
· Познава принципите и стратегиите на пикинг и комисиониране (набиране на
поръчки) и приложимите информационни методи
· Познава методите за извършване на ревизии
· Разработва процедурите по приемане на стоки в склада и изчислява необходимия
персонал и вложените човекочасове
· Определя приложимите стратегии на пикинг и комисиониране
· Разработва процедурите за управление на наличностите и за обработка на върнати
стоки
· Определя цикличността и периода за извършване на ревизии
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Компетентности · Може самостоятелно да изготвя инструкции за процедурите по приемане на стоките в склада, съобразени с изискванията на възложителя (клиента)
· Може самостоятелно да избере стратегиите на пикинг и комисиониране, приложими
в различните складови зони, като изготвя инструкции за работните процедури
· Може самостоятелно да управлява, контролира и следи производителността на
екипите по приемане, заскладяване, управление на наличностите и набиране на
поръчки
· Изготвя статистически отчети за отделните операции и съвместно със Supply Chain
мениджъра изготвя препоръки за оптимизиране на операциите във веригата на
доставките
Резултат от уче- Проектира и определя складовите зони и техния размер, необходимата обща площ,
не 29.2:
товаропотоците, както и товаро-обработващата техника и съоръжения в склада
Знания

· Познава различните складови конфигурации, складови зони, пътища, изискванията към техните размери, големина и схеми на разположение (за приемане и
съхранение на стоки, за набиране на поръчки, спомагателни зони), необходими за
изпълнение на операциите в склада
· Познава изискванията за съхранение и обработка на опасни стоки, стоки изискващи температурен режим, както и други специфични режими на складиране
· Познава методите за анализ и оптимизация на разположението и движението на
стоките в различните складови зони („slotting“)
· Познава различните системи за складиране, стелажните системи, необходими за
реализирането им, и техните сфери на приложение
· Познава товаро-обработващата техника и складовите съоръжения, както и параметрите, определящи производителността и приложението им при различните
складови операции

Умения

· Определя пространственото разпределение, големината и функционалните връзки
на зоните в склада, както и товаропотоците в него
· Определя оборудването, стелажните системи и товаро-обработващата техника в
склада
· Разработва и прилага инструкции за специфичните режими на складиране, като
следи за прилагането на съответната нормативна уредба

Компетентности · Може с подкрепата на ръководителя си да предложи методология за проектиране
и избор на конфигурация на склада и отделните зони, както и да предложи оптимално проектно решение в зависимост от поставеното задание и прогнози
· Може с подкрепата на ръководителя си да определи товаропотоците в склада,
като предложи съответстващи стелажни системи, складови съоръжения и товарообработваща техника, при спазване на зададен финансов бюджет
Резултат от уче- Изготвя ресурсен модел за определяне себестойността на складирането и складовите
не 29.3:
услуги, като изготвя ценови оферти
Знания

· Познава методите за изчисляване себестойността на операциите – традиционни
методи и ABC (стойност на база всяка отделна дейност)
· Познава различните преки и косвени разходи, определящи себестойността на
операциите и съхранението в склада
· Познава доставчиците на стелажни системи, съоръжения и товаро-обработваща
техника, както и характеристиките, параметрите и стойността на предлаганите
продукти
· Познава различните методи за определяне възнаграждението на персонала
· Познава доставчиците на специализиран складов софтуер и хардуерно оборудване
за информационно отразяване на складовите и спомагателните операции
· Познава различните видове логистични договори и схеми на ценообразуване на
отделните операции по обработка и съхранение на стоките, вкл. за услуги с добавена стойност

Умения

· Дефинира системните изисквания към съоръженията, оборудването и техниката
според данните за складовите операции
· Разработва и комплектува проектната документация към доставчиците на софтуерни системи за управление на склад
· Определя вида и количеството на необходимите съоръжения, стелажни системи и
товаро-обработваща техника, като изготвя финансов бюджет и тръжна документация към доставчиците

Компетентности · Може самостоятелно да изготви ресурсен модел за симулиране на себестойността
на операциите в склада в зависимост от производителността на операциите и
поставените изисквания
· Може да ценообразува складовите услуги съвместно с финансовия отдел, като
отчита важността на клиента и стратегията на компанията
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Резултат от уче- Работи с информационни системи за управление на склада
не 29.4:
Знания
· Познава видовете информационни системи за управление на складовите дейности,
системите за кодиране и идентификация на стоките, баркодове, RFID чипове и др.
· Познава необходимата мрежова инфраструктура и хардуерни устройства за реализиране на складовите операции
· Познава функциите на информационните системи за управление на склада
(WMS – warehouse management system)
· Познава методите за обмен на информация с доставчици и клиенти (EDI – electronic
data interchange, XML – eXtensible Markup Language, VAN – value added network)
· Познава начините за администриране на WMS системите и различните конфигурации за реализиране на предварително дефинирани складови процеси и операции
· Познава основните доставчици на информационни системи за управление на
складове
Умения
· Определя вида и обхвата на информационните системи и използвания хардуер
· Изготвя задания към доставчиците на софтуерни системи, като оценява предложените решения и ги представя на ръководството на организацията
· Определя комуникационните процедури за автоматизиран обмен на данни между
информационните системи на организацията, клиентите и доставчиците
Компетентности · Може да изготви тръжна документация към доставчиците на информационни
системи за управление на склада, като съвместно с финансовия отдел дефинира
бюджетните изисквания
· Може съвместно с IT мениджъра и клиента да определи комуникационните процедури за обмен на данни
· Може съвместно с IT мениджъра на организацията и доставчиците на софтуера да
внедри, интегрира и администрира информационна система за управление на склад
Резултат от уче- Организира и следи изпълнението на сключените договори и нормативните изисне 29.5:
квания за складово-логистично обслужване, както и индексите за определяне на
представянето (KPI)
Знания
· Запознат е с правата и задълженията на складодържателя и вложителя на стоки,
както и с необходимите складови документи
· Запознат е с нормативните изисквания за функциониране на различните видове
складове, включително и с различните видове специфично складиране
· Запознат е с основните показатели за оценка на ефективността на складирането
и складовите операции (KPI – key performance indicators), както и с различните
методи на оценка на представянето
· Познава различните показатели за определяне нивото на обслужване на клиента
(SLA – service level agreement)
· Запознат е с процеса на логистичен аутсорсинг към външен 3PL (third party logistics)
доставчик на услуги
Умения
· Изготвя договора за логистично обслужване, като определя основните работни
процедури, изисквания и условия за прилагането им, както и правата и задълженията на страните
· Определя показателите за оценка на представянето (KPI – key performance indicators),
както и допустимите граници на вариация, като се съобразява с изискванията на
клиента
· Разработва методология за изчисляване на показателите и периодичността на
оценяването на статистическите данни
· Следи промените в ключовите показатели на представянето (KPI – key performance
indicators)
· Преценява необходимостта от промяна в параметрите на договора в зависимост от
промените на първоначално договорените процедури и събраните статистически
данни
· Калкулира стойността на допълнителни услуги в складовото обслужване
Компетентности · Може с подкрепата на ръководителя си да предложи договор за складово-логистично
обслужване, като го съгласува с търговския отдел на организацията и с клиента
· Самостоятелно следи за изпълнението на договорите, включително за качеството
на клиентско обслужване и изпълнението на договорените качествени показатели
· Може съвместно с мениджъра на веригата за доставки (SCM) да предложи решения
за отстраняване на констатираните отклонения в показателите и за оптимизиране
на работата
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпроси от областта на складовата логистика
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
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Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на складовата логистика
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на складовата логистика
ЕРУ 30
Н а и м е н о в а н и е Митническо представителство
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Извършва митническо представителство и организира поставянето на стоки под
не 30.1:
митнически режим, като прилага Митническия кодекс на ЕС и националното митническо и данъчно законодателство
Знания

· Познава Митническия кодекс на ЕС и националното митническо и данъчно законодателство, вкл. нормите, касаещи акцизните стоки
· Познава разпоредбите за граничен контрол на внасяните и изнасяните стоки
· Познава документите, необходими за оформяне на внос, износ и транзит на стоки
за/от Европейското икономическо пространство и за/от трети държави
· Познава митническите формалности и процедури при даване на митническо направление и оформяне под митнически режим на различни видове стоки, произхождащи от и предназначени за трети държави

Умения

· Преценява наличността и окомплектуването на всички документи, необходими за
митническото оформяне на стоката под определен митнически режим
· Преценява митническото тарифно класиране, митническата облагаема стойност и
дължимите мита и данъци при митническото оформяне на стоката под определен
митнически режим
· Извършва митническо представителство и организира даването на митническо
направление и поставянето под митнически режим на стоки, произхождащи от
или предназначени за трети държави
· Организира оформянето на акцизни стоки – внос от или износ за ЕС и трети
държави

Компетентности · Извършва митническо представителство и организира даването на митническо
направление и поставянето под митнически режим на стоки, вкл. оформяне на
акцизни стоки
Резултат от уче- Изготвя документите за даване на митническо направление или поставяне под
не 30.2:
митнически режим на стоките
Знания

· Познава всички документи, необходими за даване на митническо направление и
за поставяне под митнически режим на стоките

Умения

· Изготвя или оформя документите за даване на митническо направление или за
поставяне под митнически режим на стоките

Компетентности · Самостоятелно подготвя документите за даване на митническо направление или
за поставяне под митнически режим на стоките
Резултат от уче- Работи с информационните технологии в митническото представителство: система
не 30.3:
за контрол на вноса, износа, транзита, ИНТРАСТАТ и др.
Знания

· Познава информационните технологии и софтуер, използвани в митническото
представителство

Умения

· Работи с информационните технологии и софтуер, използвани в митническото
представителство
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Компетентности · Самостоятелно работи с всички информационни технологии и софтуер, използвани
в митническото представителство
· Самостоятелно изготвя документи и предоставя информация, свързана с митническото представителство, като използва съответните информационни технологии
и софтуер
Резултат от уче- Консултира клиента за митническите формалности и оформянето на стоката
не 30.4:
Знания

· Познава Митническия кодекс на ЕС и националното митническо и данъчно законодателство, вкл. нормите, касаещи акцизните стоки
· Познава разпоредбите за граничен контрол на внасяните и изнасяните стоки
· Познава документите, необходими за оформяне на внос, износ и транзит на стоки
за/от Европейското икономическо пространство и за/от трети държави
· Познава митническите формалности и процедури при даване на митническо направление и оформяне под митнически режим на различни видове стоки, произхождащи от и предназначени за трети държави
· Познава всички документи, необходими за даване на митническо направление и
за поставяне под митнически режим на стоките
· Познава информационните технологии и софтуер, използвани в митническото
представителство

Умения

· Преценява наличността и окомплектуването на всички документи, необходими за
митническото оформяне на стоката под определен митнически режим
· Преценява митническото тарифно класиране, митническата облагаема стойност и
дължимите мита и данъци при митническото оформяне на стоката под определен
митнически режим
· Извършва митническо представителство и организира даването на митническо
направление и поставянето под митнически режим на стоки, произхождащи от
или предназначени за трети държави
· Организира оформянето на акцизни стоки – внос от или износ за ЕС и трети
държави
· Изготвя или оформя документите за даване на митническо направление или за
поставяне под митнически режим на стоките
· Работи с информационните технологии и софтуер, използвани в митническото
представителство

Компетентности · Самостоятелно представя в разбираем вид исканата от клиента информация и
носи отговорност за дадената консултация
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпроси от областта на митническото представителство
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на митническото представителство
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на митническото представителство
ЕРУ 31
Н а и м е н о в а н и е Планиране и управление на веригата на стоковите доставки
на единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5
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Резултат от уче- Определя стратегията за управление на веригата на доставките в съответствие с
не 31.1:
бизнес стратегията на организацията и с целевите є пазари
Знания

· Запознат е с теорията на управление и с функциите на веригата на доставките
(SCM, ВД)
· Познава различните видове вериги на доставки по отношение интегрирането на
отделните функции, знае предимствата и недостатъците на хоризонталната и вертикалната интеграция
· Познава видовете пазари (развиващ, растящ, стабилен, наситен) и приложимите
за всеки пазар бизнес стратегии; познава подходящите стратегии за управление
на веригата на доставки (ВД) за постигане на избраната бизнес стратегия
· Познава конкурентните предимства, съответстващи на различните бизнес стратегии
във ВД

Умения

· Преценява вида пазар, в който да развива дейност организацията, както и нейното
мястото във веригата на доставките
· Разработва общите принципи на веригата на доставки в съответствие с ролята на
организацията, като дефинира целите на управлението на веригата на доставките
· Определя конкурентните предимства на организацията
· Избира фокуса на организацията – продуктов или функционален

Компетентности · Може съвместно с продуктовите, финансовите и търговските мениджъри да определи стратегията на веригата на доставки в зависимост от бизнес стратегията на
организацията и нейното място във ВД или в съответните мрежи
· Може съвместно с продуктовите и търговските мениджъри да анализира и следи
промяната на целевите пазари и да синхронизира стратегията за управление на
веригата на доставки с промените в бизнес стратегията
Резултат от уче- Избира конкретните участници във веригата на доставки (производители, дистрибутоне 31.2:
ри, клиенти, доставчици на услуги и търговци) в зависимост от избраната стратегия
Знания

· Познава структурата на веригата на доставките и функциите на отделните участници
в нея (производители, дистрибутори, търговци на дребно, клиенти и доставчици
на услуги)
· Познава различните роли и функции, които всеки от участниците изпълнява, както
и конкурентните предимства на всеки от тях
· Познава изискванията към доставчиците и различните видове договорни отношения, които осигуряват правилното функциониране на ВД

Умения

· Подбира участниците във веригата на доставки; изготвя план за реакция и използване на алтернативни доставчици при непредвидени обстоятелства
· Дефинира функциите и изискванията към доставчиците
· Разработва системи за оценка на доставчиците
· Изготвя договорите с участници във ВД, следи и управлява текущото им изпълнение

Компетентности · Може с подкрепата на ръководителя си да определи участниците във ВД за реализиране на бизнес целите, като се съобразява с финансовия бюджет и поставената
бизнес стратегия
· Може да договаря, управлява и следи изпълнението на договорите, като оценява
доставчиците и управлява отношенията с тях
Резултат от уче- Дефинира същността на операциите по планиране, снабдяване, производство и досне 31.3:
тавка във веригата на доставки
Знания

· Познава теорията за основните операции във веригата на доставки, както и опростения SCOR (Supply Chain operation reference model) модел, разработен от съвета
за управление на веригите на доставки (Supply Chain Council)
· Познава същността на планирането: прогнозиране на търсенето, ценообразуване
и управление на наличностите
· Познава операциите по обезпечаване на дейностите: снабдяване, кредитиране и
събиране на вземанията
· Познава операциите по създаване на продукт: продуктов дизайн, създаване на
производствени графици и управление на производствените мощности
· Познава операциите по доставка на продукт: управление на поръчките, планиране
на доставките и връщане на продукти

Умения

· Дефинира и детайлизира обхвата на операциите по планиране, обезпечаване, създаване и доставка на продукт или услуга
· Определя нивото на аутсорсинг на отделните операции или техни елементи към
външни изпълнители и организации
· Изготвя проекти за логистичен аутсорсинг
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Компетентности · Може съвместно с продуктовите, финансовите и търговските мениджъри да планира операциите във ВД
· Може съвместно с продуктовите мениджъри да изготвя производствени графици
и да дефинира задания към доставчиците
· Може съвместно с продуктовите, логистистичните и финансовите мениджъри да
взема решение за аутсорсинг на определени операции във веригата на доставки
на организацията и да изготви тръжна документация за аутсорсинга
Резултат от уче- Определя нивото на съвместно планиране, прогнозиране и коопериране между
не 31.4:
участниците във веригата на доставки
Знания
· Запознат е с ефекта на динамиките във веригите на доставки
· Познава факторите, влияещи върху синхронизацията във веригата на доставки
· Познава причините за неточностите при планиране на търсенето и начините за
намаляването им
· Познава причините за създаване на „партиди поръчки“ и влиянието им върху
координацията на веригата на доставки
· Познава влиянието на ценовите промоции върху нарушаване координацията на
веригата на доставки
· Запознат е с организацията на GDSN (global data synchronization network)
Умения
· Анализира възможните фактори, влияещи върху нарушаване на синхронизацията
между отделните участници във веригата на доставки
· Определя начините за ефективен обмен на информация във ВД и за предотвратяване на нарушаването на координацията
· Разработва пакет от мерки за съвместно планиране, прогнозиране и поръчване на
продукти
· Разработва бизнес планове за съвместни действия с интегрираните участници
във ВД
· Създава прогнози за продажбите съвместно с кооперираните организации, като
идентифицира факторите, генериращи отклонения и грешки
Компетентности · Може съвместно с продуктовите и търговските мениджъри да идентифицира рисковете за нарушаване на синхронизацията във веригите на доставки и за генериране
на поръчки, които се разминават с прогнозите
· Може съвместно с мениджърите на вериги на доставки на отделните организации,
участващи в общата верига на доставките, да разработи стратегии за съвместно
планиране на продажбите и операциите (S&OP)
Резултат от уче- Измерва представянето във веригата на доставки в организацията, като дефинира
не 31.5:
ключовите индикатори (KPI)
Знания
· Познава методите за изграждане на модели на пазарите, както и основните категории метрики на представянето: ниво на обслужване на клиентите, вътрешна
ефикасност, гъвкавост и внедряване на нови продукти
· Познава метриките за оценяване на клиентското обслужване при двата основни
подхода за изграждане на ВД: build-to stock и build-to-order
· Познава метриките за оценка на вътрешната ефикасност на операциите: стойност
на складовите запаси, обръщаемост на наличностите, рентабилност на продажбите,
цикъл на операциите
· Познава метриките за оценка на пазарната гъвкавост и за внедряване на нови
продукти
Умения
· Подбира метриките за измерване на конкретни вериги на доставките в зависимост
от вида на обслужвания пазар
· Изготвя модел за измерване на операциите, като подбира информационните методи
за оценка и представяне на резултатите
· Определя метриките за оценка на ВД в трите нива на детайлизиране – в стратегически, тактически и оперативен план
· Определя критичните стойности на метриките с цел предприемане на действия
за коригиране на операциите
Компетентности · Може съвместно с търговските и финансовите мениджъри да дефинира пакет от
метрики и индикатори за измерване на представянето на веригата на доставки на
организацията
· Може да определи методите за събиране на информация за показателите, като
я използва за откриване на слабостите във ВД и за планиране на активности за
подобряването є
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпроси от областта на планирането и управлението на веригата на стоковите доставки
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
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Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на планирането и управлението на веригата на
стоковите доставки
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на планирането и управлението на веригата на
стоковите доставки
ЕРУ 32
Н а и м е н о в а н и е Информационни и комуникационни технологии във веригите на доставки, спедина единицата:
цията и логистиката
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Н а и м е н о в а н и е Спедитор-логистик
на професията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от уче- Избира информационните системи и технологии, приложими във веригата на доставки
не 32.1:
Знания

· Запознат е с различните информационни технологии, които осигуряват дейността
на ВД: за улавяне и предаване на данни, за съхраняване на данни (бази данни),
за изготвяне на справки и отчети
· Запознат е с типовете информационни системи, приложими в различните видове
организации, като: ERP (enterprise resource planning), APS (advance planning systems),
CRM (customer relationship management), MES (manufacturing execution systems), TMS
(transport management systems), WMS (warehouse management system)
· Познава основните характеристики и функции на информационните системи за
управление на склада и за управление на транспорта (WMS и TMS)
· Познава новите тенденции в информационните технологии, като: RFID (radio
frequency identification), BPM (business process modeling), BI (business intelligence),
симулационно моделиране

Умения

· Подбира информационните системи, които се прилагат в различните звена на
организацията и имат отношение към отразяването и управлението на дейностите
във ВД
· Разработва задания към доставчиците на софтуерни информационни системи
· Определя нивото на детайлизация и използване на софтуерните системи в различните операции

Компетентности · Може съвместно с финансовите, търговските и оперативните мениджъри да дефинира и избере подходящите информационни системи
· Може съвместно с IT мениджъра да изготви задания и тръжна документация към
доставчиците на информационни системи и хардуерна инфраструктура
Резултат от уче- Администрира информационни системи за управление на транспорта
не 32.2:
Знания

· Познава характеристиките, функциите и обхвата на информационните системи за
управление на транспорта – избор на вид транспорт, подизпълнители, създаване
на транспортни графици
· Познава функциите и приложението на географските информационни системи в
управлението на транспортните процеси (GIS системи)
· Познава характеристиките и приложението на телематичните услуги за управление
на транспорта
· Познава системите за дигитализиране на документи и начините за автоматизиране
на обмена на данни при отразяване на транспортните процеси
· Познава системите за бизнес анализ и отчети, приложими в транспортните информационни системи
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· Определя нивото на детайлизиране на информацията при отразяване на операциите
в информационната система
· Разработва задания към доставчиците на информационни системи за управление
на транспорта
· Подбира доставчиците на географски информационни системи
· Определя нивото на интеграция между отделните информационни подсистеми

Компетентности · Може съвместно с оперативните, финансовите и търговските мениджъри да избере
информационна система за управление на транспорта, както и да изготви тръжна
документация за закупуването є
· Може съвместно с IT мениджъра да администрира информационна система за
управление на транспорта, както и да изготвя предложения за нови разработки и
функции
Резултат от уче- Дефинира бизнес процесите и администрира информационни системи за управление
не 32.3:
на складови процеси
Знания

· Познава информационните системи за управление на склад (WMS) и основните
доставчици
· Познава задължителните функции на системите за управление на склад: приемане,
проверка, набиране и експедиция на стоки
· Познава специфичните функции на системите за управление на склад, които предоставят конкурентни предимства на организацията
· Познава системите за анализ на движението на артикулите в склада и за изготвяне
на препоръчителни складови позиции (ABC, SLOТ анализ)
· Познава системите за бизнес анализ и отчети в информационните системи за
управление на склада

Умения

· Определя нивото на детайлизиране на информацията при отразяване на операциите
в информационната система
· Разработва задания към доставчиците на информационни системи за управление
на склада
· Определя нивото на интеграция между отделните информационни подсистеми

Компетентности · Може съвместно с оперативните, финансовите и търговските мениджъри да избере
информационна система за управление на склад и да изготви тръжна документация
за доставката є
· Може съвместно с IT мениджъра да администрира информационна система за управление на склад, както и да изготвя предложения за нови разработки и функции
Резултат от уче- Определя комуникационните процедури при електронен обмен на данни с доставне 32.4:
чици и клиенти
Знания

· Познава различните комуникационни стандарти и методи за обмен на данни между
отделните участници във веригата на доставки (B2B комуникации)
· Познава техниките за предоставяне на информация на крайни клиенти (B2C информационни услуги)
· Познава технологията и характеристиките на стандарта за EDI (Electronic Data
Interchange) обмен на данни
· Познава технологията и характеристиките на стандарта XML (eXtensible Markup
Language)

Умения

· Дефинира параметрите и обема на обменяната информация с доставчици и клиенти
· Определя приложимите методи и системи за реализиране на обмена
· Изготвя работни схеми на обмена на данни

Компетентности · Може съвместно с IT мениджъра да избере системите за обмен на информация
между участниците във ВД
· Може да изготви тръжна документация към доставчиците на системи за обмен на
данни
· Може съвместно с IT мениджъра да администрира системи за електронен обмен
на данни
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпроси от областта на ИКТ във веригите на
доставки, спедицията и логистиката
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
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Условия за
За средства 1 и 2:
провеж дане на · Учебен кабинет
оценяването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на ИКТ във веригите на доставки, спедицията и
логистиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на ИКТ във веригите на доставки, спедицията
и логистиката
4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория и практика се извършва в учебни кабинети, оборудвани с необходимата електронна и компютърна техника.
Обзавеждането на учебния кабинет по теория
включва: работно място за обучаващия и за
всеки обучаван (работна маса и стол), учебна
дъска, мебели (предимно шкафове за различни
цели), екрани и стойки за окачване на табла и
учебно-технически средства, учебни пособия:
демонстрационни макети и модели, онагледяващи
табла, учебни видеофилми, програмни продукти,
закони, наредби и инструкции, регламентиращи
нормативните изисквания за спедиторските и
логистичните дейности. Компютърният кабинет трябва да предлага персонален компютър
на всеки обучаван с необходимия хардуер и
софтуер, принтер, скенер, мултимедия и достъп
до интернет.
5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните предмети
или модули от общата професионална подготовка
имат лица с висше образование по съответната
специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125
от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64
от 2002 г.), могат да преподават лица без висше
образование и без професионална квалификация „учител“, ако са придобили професионална
квалификация по съответната специалност при
условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компетентности.

·
·
·
·

Речник на понятията в спедицията
и логистиката
WMS – warehouse management system – система
за управление на склада
EDI – electronic data interchange – електронен
обмен на данни
XML – extensible markup language – разширяем
маркиращ език
VAN – value added networks – мрежи за електронен обмен на данни между компаниите

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

KPI – key performance indicators – ключови
индикатори на представянето
3PL – third party logistics – доставчик на логистични услуги
SCOR – Supply C hai n operation reference
model – модел на операциите на веригата на
доставки
GDSN – global data synchronization network – глобална мрежа за синхронизиране на данни
ERP – enterprise resource planning – система за
управление на ресурсите на предприятието
A PS – advance planning and schedu ling
systems – аналитични системи за създаване
на производствени планове и графици
CRM – customer relationship management – система за управление на връзките с клиентите
MES – manufacturing execution systems – системи за управление на производството (за
разлика от APS тези системи са с по-ниско
ниво на аналитичност и се използват за
управление на производствения процес в
конкретна фабрика)
TMS – transport management systems – система
за управление на транспорта
RFID – radio frequency identification – радиочестотна идентификация
BPM – business process modeling – моделиране
на бизнес процеси
BI – business intelligence – проучване и анализ
на бизнеса (системи, които събират съхраняват и анализират данни за случващото се
в конкретна организация и пазара, който тя
обслужва)
ToD – terms of delivery – условията на доставка
(франкировка)
ULD – товарни устройства за превоз на стоки
по въздуха
FIATA – Международна федерация на спедиторските асоциации (ФИАТА)
INCOTERMS – ИНКОТЕРМС (международни
търговски условия)
FBL – мултимодален коносамент на FIATA
FCR – спедиторски реципис на FIATA
FCT – Спедиторски сертификат за транспорт
на FIATA
FWR – Складова разписка на FIATA
НСБС – Национално сдружение на българските спедитори.
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Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното
образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. декларация, съдържаща данни за детето
и родителите – трите имена, ЕГН, постоянен
и настоящ адрес; при подаването є се представят оригиналът на акта за раждане на детето
и лична карта на родителите за проверка на
декларираните данни;“
б) точка 2 се отменя.
2. В ал. 6 думите „по ал. 3, т. 2“ се заменят
с „по ал. 3, т. 3“.
3. В ал. 7 думите „по ал. 3“ се заменят с
„по ал. 4“.
§ 2. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. (1) Съобразно очакваните резултати по образователните направления по чл. 28,
ал. 2 по време на учебната година децата може
да участват в организирани прояви, изяви и
мероприятия и организирано да посещават
природни обекти, обществени, културни и
научни институции, които посещения не са
предмет на уреждане от наредбата по чл. 79,
ал. 5 от Закона за туризма.
(2) Редът и начинът на организиране на
посещенията на природни обекти, прояви,
изяви и мероприятия в обществени, културни
и научни институции се определят в правилника за дейността на детската градина или
училището, а провеждането им се контролира
от директора.
(3) Посещението и/или участието в прояви, изяви и мероприятия, организирани от
други институции и провеждани в населеното
място на детската градина или училището, се
разрешават от директора на детската градина
или училището по реда и начина, определени
по ал. 2.
(4) За всички дейности по организирано
извеждане на децата от населеното място на
детската градина или училището се изисква
информирано писмено съгласие на родител.
Редът, начинът и сроковете за уведомяване
на родителите, получаването и съхранението
на информираното писмено съгласие се определят в правилника за дейността на детската
градина или училището.“
§ 3. В чл. 24, ал. 1 думите „по чл. 27, ал. 2“
се заменят с „по чл. 28, ал. 2“.
§ 4. В приложение № 3 към чл. 28, ал. 2,
т. 3 Образователно направление „Околен свят“
в т. II. Очаквани резултати, в образователно
ядро „Светът на природата и неговото опазване“, в колона „Първа група“ думите „Наблюдава в близката среда домашни и диви
животни“ се заменят с „Наблюдава домашни
и диви животни в естествената им среда“.
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Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
7883

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-22
от 14 август 2018 г.

за условията и реда за изплащане на порционни пари в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Чл. 1. (1) Тази наредба регламентира условията и реда за изплащане на порционни пари
на военнослужещите и цивилните служители
от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия, както и за
определяне на техния размер.
(2) Наредбата се прилага и за българските военнослужещи, изпълняващи военна
служба на територията на страната в състава
на многонационални формирования или на
длъжности в международни организации или
в други международни инициативи.
Чл. 2. (1) Порционните пари се изплащат
ежемесечно с изключение на случаите по чл. 3.
(2) Порционните пари не са елемент на
брутното месечно възнаграждение и не се
включват в базата за изчисляване на обезщетения и други плащания.
(3) Порционните пари не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите
на физическите лица и върху тях не се начисляват осигурителни вноски за социално
и здравно осигуряване.
Чл. 3. Порционните пари не се изплащат
за времето на:
1. ползване на отпуск за отглеждане на дете
до 2-годишна възраст по чл. 164 от Кодекса
на труда или на отпуск при смърт или тежко
заболяване на родител по чл. 167 от Кодекса
на труда;
2. ползване на отпуск за отглеждане на дете,
настанено при близки и роднини или в приемно
семейство по чл. 164а от Кодекса на труда;
3. ползване на отпуск при осиновяване
на дете до 5-годишна възраст по чл. 164б от
Кодекса на труда или на отпуск при смърт
или теж ко забол яване на осиновител по
чл. 167 от Кодекса на труда – за периода след
365 дни от деня на предаването на детето за
осиновяване, но не по-късно от навършване
на 5-годишната му възраст;
4. ползване на неплатен отпуск независимо
от основанието за ползването му;
5. специализация в чужбина над 30 календарни дни без прекъсване при условията
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и по реда на Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина,
приета с ПМС № 115 от 2004 г. (ДВ, бр. 50 от
2004 г.) – за времето след 30-ия календарен ден;
6. командировка в чужбина по реда на
Наредбата за командировъчните средства при
задграничен мандат, приета с ПМС № 188 от
2008 г. (ДВ, бр. 70 от 2008 г.), и Наредбата за
дългосрочните командировки в чужбина, приета
с ПМС № 252 от 2000 г. (ДВ, бр. 100 от 2000 г.);
7. отстраняване от длъжност;
8. отклонение от военна служба;
9. участие в мисии и операции извън територията на страната.
Чл. 4. Месечният размер на порционните
пари се определя ежегодно със заповед на министъра на отбраната и е не по-малък от 120 лв.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 224, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 298, ал. 2 и 3
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Анатолий Величков
7935

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за
вписване в регистъра и изискванията към
дейността на обменните бюра (обн., ДВ, бр. 74
от 2003 г.; попр., бр. 86 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 115 от 2004 г., бр. 57 от 2005 г., бр. 29 от
2008 г., бр. 48 и 59 от 2012 г., бр. 36 от 2014 г.,
бр. 41 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 3 т. 7 се изменя така:
„7. документ за установяване на обстоятелствата относно съдимостта на физическите
лица – търговци, членовете на управителните
и контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица по
ал. 1, както следва:
а) за български граждани, родени в страната – копие от личната карта или декларация относно данните от личната карта с цел
служебно установяване на обстоятелствата
относно съдимостта чрез издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост
по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 2008 г.
за функциите и организацията на дейността
на бюрата за съдимост (обн., ДВ, бр. 24 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 14 и 15 от 2013 г., бр. 58
от 2014 г., бр. 78 от 2015 г., бр. 18 от 2018 г.);
б) за български граждани, за които не е
възможно издаване на електронно служебно
свидетелство за съдимост, включително за
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български граждани, родени в чужбина – дек
ларация относно данните, посочени в чл. 35,
ал. 1 и 4 от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата
за съдимост, за служебно установяване на обстоятелствата относно съдимостта им или по
желание на лицето – свидетелство за съдимост;
в) за чуждите граждани – свидетелство за
съдимост, издадено по реда на Наредба № 8
от 2008 г. за функциите и организацията на
дейността на бюрата за съдимост, а когато нямат личен номер на чужденец – свидетелство
за съдимост или друг официален документ
за удостоверяване на липсата на предходно
осъждане, издаден съгласно националното им
законодателство не по-рано от 6 месеца от
датата на представянето му, или декларация
за липса на осъждане, когато съгласно националното им законодателство не се издава
такъв документ.“
§ 2. В чл. 8, ал. 2 след думите „изискуеми
документи“ се поставя запетая и се добавя
„включително по служебен път“.
§ 3. Приложение № 5 към чл. 11, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 11, ал. 1

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
1000 София, бул. „Княз Дондуков“ № 52. Телефон:
0700 18 700. Факс: (02) 9859 3099

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ
В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ
ДЕЙНОСТ КАТО ОБМЕННО БЮРО
№ ..............................
Дата на издаване ...........................
Националната агенция за приходите
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:
..........................................................................................
...........................................................................................
(фирма и вид на търговеца)
със седалище: (град, село)
..........................................................................................
...........................................................................................
адрес на управление: (град, област, община, район,
ул., №, бл., вх., ап., ет.)
..........................................................................................
...........................................................................................,
лица, представляващи търговеца:
1. .......................................................................................
2. ......................................................................................
ЕИК: ..............................................................................,
(определен от Агенцията по вписванията/по
БУЛСТАТ)
Е ВПИСАН/О НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 3, АЛ. 3 ОТ
ВАЛУТНИЯ ЗАКОН В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ КАТО
ОБМЕННО БЮРО, ПОД № ..................................
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
..............................................................“
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§ 4. Приложение № 6 към чл. 11, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 11, ал. 3

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
1000 София, бул. „Княз Дондуков“ № 52. Телефон:
0700 18 700. Факс: (02) 9859 3099

ПРИЛОЖЕНИЕ № ...................
КЪМ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В
РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ
ДЕЙНОСТ КАТО ОБМЕННО БЮРО
№ .............................
Националната агенция за приходите
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:
В публичния регистър на лицата, извършващи
дейност като обменно бюро, на адрес:
..........................................................................................
...........................................................................................
(адрес на обекта за обмяна на валута)
е вписан обект за обмяна на валута, принадлежащ на:
..........................................................................................
...........................................................................................
(фирма и вид на търговеца съгласно търговската
му регистрация)
със седалище: (град, село)
..........................................................................................
...........................................................................................,
ЕИК:
..........................................................................................
(определен от Агенцията по вписванията/по
БУЛСТАТ)
СЛУЖИТЕЛ ПО
ВПИСВАНЕТО: ..........................“

7890

Министър:
Владислав Горанов

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания
и контрола, осъществяван от митническите
органи върх у средствата за измерване и
контрол на акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 8
от 2014 г.; изм. и доп., бр. 39 и 58 от 2015 г.,
бр. 75 от 2016 г. и бр. 104 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите
по чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и
данъчните складове“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 10 думите „в едномесечен
срок след изтичане на всяко тримесечие“ се
заменят с „до 10-о число след изтичане на
данъчния период“.
2. В ал. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „с изключение на лицата по чл. 57а,
ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните
складове, които от обекти за компресиране на
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природен газ извършват продажба на крайни
потребители за битови или стопански нужди
и за моторно гориво“.
§ 3. В чл. 7, ал. 2 накрая се поставя запетая
и се добавя „с изключение на лицата по чл. 57а,
ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните
складове, които от обекти за компресиране на
природен газ извършват продажба на крайни
потребители за битови или стопански нужди
и за моторно гориво“.
§ 4. В чл. 11 навсякъде след думата „разходомер“ се добавя „или измервателна система
за течности, различни от вода“.
§ 5. В чл. 14, ал. 2 след думата „разходомер“ се добавя „или измервателна система за
течности, различни от вода“.
§ 6. В чл. 15, ал. 1 след думата „разходомер“ се добавя „или измервателна система за
течности, различни от вода“.
§ 7. В чл. 15а, ал. 2 в изречение първо след
думaта „разходомер“ се добавя „или измервателна система за течности, различни от вода“
и в изречение второ след думата „разходомерите“ се добавя „или измервателна система
за течности, различни от вода“.
§ 8. В чл. 17, ал. 3 в изречение първо след
думата „разходомер“ се добавя „или измервателна система за течности, различни от вода“
и в изречение трето след думата „разходомерите“ се добавя „или измервателна система
за течности, различни от вода“.
§ 9. В чл. 18, ал. 2 в изречение първо след
думата „разходомер“ се добавя „или измервателна система за течности, различни от вода“
и в изречение трето след думата „разходомера“ се добавя „или измервателна система за
течности, различни от вода“.
§ 10. В чл. 19 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „разходомер“ се добавя „или измервателна система за течности,
различни от вода“.
2. В ал. 4 след думата „разходомера“ се добавя „или измервателна система за течности,
различни от вода“.
§ 11. В чл. 20 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „разходомер“ се добавя „или измервателна система за течности,
различни от вода“.
2. В ал. 4 след думата „разходомера“ се добавя „или измервателна система за течности,
различни от вода“.
§ 12. В чл. 22, ал. 1, т. 2 след думата „разходомер“ се добавя „или измервателна система
за течности, различни от вода“.
§ 13. В чл. 30 се създават ал. 3 – 5:
„(3) За преобразуване на горната топло
творна способност, изразена в киловати, в
горна топлотворна способност, изразена в
гигаджаули, се прилага формулата:
ГТС (GJ) = ГТС (kWh) × 3,6 × 10 -3, където:
ГТС (GJ) е горната топлотворна способност,
изразена в гигаджаули;
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ГТС (kWh) – горната топлотворна способност, изразена в киловатчаса;
3,6 × 10 -3 – коефициент за преобразуване.
(4) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 – 3 от
Закона за акцизите и данъчните складове,
с изключение на лицата, които от обекти за
компресиране на природен газ извършват
продажба на крайни потребители за битови
или стопански нужди и за моторно гориво,
изразяват количествата природен газ в мерна
единица киловатчас.
(5) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 – 3 и т. 6 от
Закона за акцизите и данъчните складове, които от обекти за компресиране на природен газ
извършват продажба на крайни потребители
за битови или стопански нужди и за моторно
гориво, изразяват количествата природен газ
в мерна единица кг или куб. метри.“
§ 14. В чл. 34, ал. 1 след думата „системи“
се добавя „за течности, различни от вода“.
§ 15. В глава шеста, раздел VII се създава
чл. 44а:
„Чл. 44а. (1) В случаите, когато се осъществява внос на територията на страната на кокс
или въглища през съоръжения за митническо
складиране или временно складиране на стоки
(митнически или временен склад), точките за
контрол при въвеждане и извеждане на акцизните стоки са местата, през които стоките
постъпват или напускат склада.
(2) В точките за контрол по ал. 1 се използват средства за измерване и контрол на маса.
(3) За целите на прилагане на чл. 103в, ал. 3
от Закона за акцизите и данъчните складове
при внос или въвеждане на кокс и въглища
на пристанище, включително чрез съоръжение за временно или митническо складиране,
измерването се извършва:
1. на местата за въвеждане в съответния
обект чрез метод „драфт сървей“ от независима инспектираща организация, притежаваща
акредитация, за което се съставя съответният
документ;
2. на местата за извеждане от съответния
обект със средство за измерване и контрол
на маса.
(4) В случаите по ал. 3, т. 1 по искане на
лицето вместо измерване чрез метод „драфт
сървей“ се допуска използването на средство
за измерване и контрол на маса.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 16. Разходомерите по чл. 11, 14, 15, 15а,
17, 18, 19, 20, 22 и 34, пуснати в употреба съг
ласно Закона за измерванията, могат да се
използват от лицата, които ги притежават, ако
изпълняват предвиденото си предназначение и
при последващи проверки се установи съответствие на метрологичните им характеристики
с изискванията към тях.
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Владислав Горанов
7903
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КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия
(обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 39
от 2014 г., бр. 90 от 2015 г. и бр. 100 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 след думите „търговците
на електрическа енергия“ се добавя „координаторите на балансиращи групи“.
§ 2. В чл. 5, ал. 2 след думата „интервал“
се добавя „/период“.
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „производителите“ се
заменя с „търговски участници, които притежават диспечирани производствени и/или
потребяващи обекти“.
2. В ал. 2 думата „производителите“ се
заменя с „търговските участници“.
§ 4. В чл. 9 думата „производители“ се
заменя с „търговски участници, които притежават диспечирани производствени и/или
потребяващи обекти“.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 11 думите „за всеки отделен пазарен
сегмент, част от“ се заменят с „на“.
2. В т. 14 след думите „възобновяеми източници“ се добавя „с обекти с обща инсталирана
електрическа мощност, по-малка от 4 MW“.
3. Точка 16 се изменя така:
„16. договор за компенсиране с премии по
чл. 36и, ал. 1 от ЗЕ;“.
4. Създава се т. 17:
„17. договор по чл. 100, ал. 6 от ЗЕ.“
§ 6. В чл. 13, ал. 2, т. 2 след думата „мрежа“
се поставя запетая и се добавя „в качеството
им на крайни клиенти“.
§ 7. В чл. 14 се създава ал. 4:
„(4) Услугата пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа се
предоставя на производителите в качеството
им на крайни клиенти.“
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. обществения доставчик, от една страна, и крайните снабдители за количествата
електрическа енергия, определени от КЕВР в
изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 21 ЗЕ;“.
2. В ал. 2, т. 4 след думата „производителите“ се добавя „с обекти с обща инсталирана
електрическа мощност, по-малка от 4 MW,“.
3. В ал. 3, т. 1 се добавят букви „е“, „ж“
и „з“:
„е) оператора на организиран борсов пазар;
ж) независимия преносен оператор;
з) оператор на електроразпределителна
мрежа.“
4. В ал. 3, т. 2 буква „а“ се заличава и се
добавят букви „е“ и „ж“:
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„е) независимия преносен оператор;
ж) оператор на електроразпределителна
мрежа.“
5. В ал. 3, т. 3 се добавят букви „д“ и „е“:
„д) независимия преносен оператор;
е) оператор на електроразпределителна
мрежа.“
6. В ал. 3, т. 4 се добавят букви „е“, „ж“
и „з“:
„е) независимия преносен оператор;
ж) оператор на електроразпределителна
мрежа;
з) координатор на балансираща група в
случаите, предвидени в ЗЕ.“
7. В ал. 3 се създава т. 5:
„5. координатор на балансираща група, от
една страна, и:
а) оператора на борсовия пазар;
б) търговците на електрическа енергия;
в) крайни клиенти, регистрирани на пазара
по свободно договорени цени;
г) обществени я доставчик в сл у чаите,
предвидени в ЗЕ;
д) производители на електрическа енергия;
е) доставчик от последна инстанция;
ж) независимия преносен оператор;
з) оператор на електроразпределителна
мрежа.“
8. Създава се ал. 5:
„(5) Наличието на сключен договор за
доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция е задължително
условие за участието на крайни клиенти на
пазара по свободно договорени цени и е част
от процедурата по регистрация на пазара.“
§ 9. В чл. 16, ал. 2, т. 1 думата „производители“ се заменя с „търговски участници, които
притежават диспечирани производствени и/
или потребяващи обекти“.
§ 10. В чл. 17, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „производители, регистрирани за доставчици на балансираща енергия“
се заменят с „търговски участници, които
притежават диспечирани производствени и/
или потребяващи обекти“.
2. Точка 2 се заличава.
§ 11. В чл. 19 ал. 4 се заличава.
§ 12. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предмет на договора по чл. 11, т. 11 са
правата и задълженията във връзка с участието на пазарните сегменти, част от борсовия
пазар на електрическа енергия.“
2. В ал. 2 думите „Договорите по ал. 1 се
сключват“ се заменят с „Договорът по ал. 1
се сключва“.
§ 13. В чл. 23, ал. 2 след думата „мрежа“ се
добавя „или оператора на преносна мрежа“.
§ 14. В чл. 24 се правят следните изменение
и допълнения:
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1. В ал. 1 след думите „възобновяеми източници“ се добавя „с обекти с обща инсталирана
електрическа мощност, по-малка от 4 MW“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Договорът по ал. 1 се сключва между
обществения доставчик и координатор на
комбинирана балансираща група.“
3. Алинея 3 се заличава.
§ 15. В чл. 26 се правят следните изменение
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Предмет на договора по чл. 11, т. 16 са
правата и задълженията във връзка с предоставянето на премии за произведена електрическа енергия от възобновяеми източници и от
високоефективно комбинирано производство
на електрическа и топлинна енергия.
(2) Договорът по ал. 1 се сключва между
ФСЕС, от една страна, и производители от
възобновяеми източници и от високоефективно
комбинирано производство на електрическа
и топлинна енергия с обекти с обща инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4
MW, от друга.“
2. Алинея 3 се заличава.
§ 16. Създава се чл. 26а:
„Ч л. 26а. (1) Пред ме т на дог овора по
чл. 11, ал. 17 е продажба на произведената
електрическа енергия от производители по
чл. 162а от ЗЕ и производители от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана
електрическа мощност 4 MW и над 4 MW на
координатор на балансираща група съгласно
чл. 100, ал. 6 от ЗЕ.
(2) Договорът по ал. 1 се сключва между
производители по чл. 162а от ЗЕ или производители от възобновяеми източници с обекти
с обща инсталирана електрическа мощност
4 MW и над 4 MW, от една страна, и от друга
координатор на стандартна или комбинирана
балансираща група, на която производителите
са членове.
(3) Координаторът на балансиращата група
задължително продава закупената електрическа енергия с договор по ал. 1 чрез отделна
регистрация на организиран борсов пазар при
условията на тези правила.“
§ 17. В чл. 29 се създава ал. 5:
„(5) За електрическата енергия, консумирана от ПАВЕЦ, не се дължи цена за пренос
и достъп през/до съответната мрежа.“
§ 18. В чл. 31 ал. 3, 4 и 5 се заличават.
§ 19. Създава се чл. 31а:
„Чл. 31а. (1) Всички търговски участници,
които продават елект рическа енерги я на
крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система на Република България,
включително операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, заплащат на ФСЕС цена за
задължения към обществото в левове за MWh
фактурирана електрическа енергия. Цена за
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задължения към обществото не се заплаща
за консумираната електрическа енергия от
ПАВЕЦ.
(2) Лицата по ал. 1, с изключение на оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи,
заплащат цена за задължения към обществото
на ФСЕС върху фактурираната електрическа
енергия за обектите на крайните клиенти, на
които доставят електрическа енергия.
(3) Операторът на електропреносната мрежа
и операторите на електроразпределителните
мрежи заплащат цена за задължения към обществото върху утвърдените измерени стойности на количеството електрическа енергия за
технологични разходи в съответствие с чл. 92.“
§ 20. Създава се чл. 31б:
„Чл. 31б. (1) Търговците на електрическа
енергия могат да поискат от крайните клиенти
обезпечение на задължението на крайните
клиенти за заплащане на цена за задължения
към обществото чрез предоставяне на банкова
гаранция и/или паричен депозит.
(2) Отказът за предоставяне на обезпечение по ал. 1 е основание за прекратяване на
договора по чл. 11, т. 4 и/или т. 9, и/или т. 10.
(3) Алинея 2 не се прилага за договори,
сключени на организиран борсов пазар.
(4) Средствата, постъпили като обезпечение
на задължението на крайните клиенти за заплащане на цена за задължения към обществото,
се внасят по специална сметка на търговския
участник и могат да бъдат използвани само за
извършване на плащания към ФСЕС.
(5) Справка за количества отчетена електрическа енергия, върху които се начислява
цена за задължения към обществото, се предоставя на ФСЕС от независимия преносен
оператор за обектите с почасово измерване
на електрическата енергия, независимо към
коя мрежа са присъединени, в срок до 10-о
число на месеца, следващ отчетния месец,
както и справка за количествата консумирана
електрическа енергия от обектите на крайните клиенти, снабдявани от краен снабдител.
Справка за пренесените и фактурирани количества електрическа енергия по показания
на СТИ, върху които се начислява цена за
задължения към обществото, се предоставя
на ФСЕС от операторите на електроразпределителни мрежи за обектите, по отношение на
които се прилагат стандартизирани товарови
профили, в срок до 10-о число на месеца,
следващ отчетния месец. Информацията се
предоставя обобщена по търговски участници.
(6) В случаите на повече от един доставчик консумираното количество електрическа
енергия се разпределя пропорционално между
отделните доставчици на база регистрирани
графици от независимия преносен оператор.“
§ 21. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Сделките, реализирани от търговските
участници на борсовия пазар на електрическа
енергия за пазарните сегменти, по които борсовият оператор не е страна съгласно правилата
по чл. 32, ал. 2, се известяват от търговските
участници като номинации за обмен между
съответните търговски участници и групата
на оператора на борсовия пазар, като сделките
са задължителни за съответните търговски
участници.“
2. В ал. 3 след думите „електрическа енергия,“ се добавя „за пазарните сегменти, по
които борсовият оператор е страна съгласно
правилата по чл. 32, ал. 2,“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Алинеи 2 и 3 не се прилагат за сделки с
електрическа енергия, които се сключват при
условията и по реда на чл. 119, ал. 2 от ЗЕ.“
4. Съществуващата ал. 4 става ал. 5.
§ 22. В чл. 34, ал. 1 думата „допълнителна“
се заличава.
§ 23. В чл. 36, ал. 2, т. 1 след думата „оператор“ се добавя „ , както и клиенти с обекти
по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ“.
§ 24. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Групите са:
1. специални балансиращи групи, които се
регистрират от независимия преносен оператор
и към които се прилагат еднакви принципи
за балансиране;
2. комбинирани балансиращи групи;
3. стандартни балансиращи групи;
4. виртуална търговска балансираща група
на обществения доставчик;
5. група на оператора на борсовия пазар.“
2. Алинеи 3 – 19 се заличават.
§ 25. Създава се чл. 56а:
„Чл. 56а. (1) Специалните балансиращи
групи са групите с координатори: независимия
преносен оператор, обществения доставчик,
крайните снабдители, операторите на електроразпределителни мрежи, разпределителното
предприятие на тягова електрическа енергия
и доставчиците от последна инстанция.
(2) Независимият преносен оператор може
да е координатор на специална балансираща
група със следните подгрупи:
1. група за компенсиране на технологичните
разходи в електропреносната мрежа;
2. група за компенсиране на непланираните обмени;
3. група за аварийни доставки.
(3) Общественият доставчик е координатор
на следните специални балансиращи групи:
1. група на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници със
следните участници:
1.1. п роизводи т ели т е на елек т ри ческа
енергия от възобновяеми източници с обекти
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с обща инсталирана електрическа мощност,
по-малка от 4 MW, които са присъединени
към електропреносната мрежа, в т.ч. производители, присъединени едновременно към
електропреносната и електроразпределителната мрежа, когато същите не са избрали друг
координатор на балансираща група;
1.2. групите по ал. 5, т. 2 с координатор
крайните снабдители;
2. група на производители на електрическа енергия от водноелектрически централи,
собственост на „Национална електрическа
компания“ – ЕАД;
3. г ру па на п роизводи тели те, с кои то
общественият доставчик има сключени дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия и разполагаемост;
4. виртуална търговска балансираща група,
създадена от обществения доставчик, към/от
която се изпращат графици за обмен, включително информативни графици, която има за
цел да акумулира всички покупки и продажби
на обществения доставчик, осъществявани
съгласно нормативната уредба.
(4) Групите по ал. 3, т. 2 и 3 могат да се
обединят с общ финансов сетълмент. Общественият доставчик има право да прехвърли
отговорността за балансиране на тези групи на
координатор на стандартна балансираща група.
(5) Крайните снабдители са координатори
на следните специални балансиращи групи:
1. група на битови и небитови крайни
клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение,
които крайният снабдител снабдява с електрическа енергия;
2. група на производители на електрическа
енергия от възобновяеми източници с обекти
с обща инсталирана електрическа мощност,
по-малка от 4 MW, чиято енергия крайният
снабдител изкупува, когато същите не са избрали друг координатор на балансираща група.
(6) В случаите, когато производители на
електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 4 MW, не са
прехвърлили отговорността за балансиране
на координатор на комбинирана балансираща
група или в случай че договорите по чл. 11,
т. 9 са прекратени, те са в балансиращите
групи с координатори обществения доставчик или крайните снабдители в зависимост
от сключените договори за изкупуване на
електрическа енергия.
(7) Доставчиците от последна инстанция
са координатори на специални балансиращи
групи с членове крайни клиенти, които снабдяват с електрическа енергия.
(8) Операторът на електроразпределителна
мрежа може да е координатор на специална
балансираща група за компенсиране на технологичните разходи в електроразпределителната мрежа.
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(9) Разпределителното предприятие на
тягова електрическа енергия може да е координатор на специална балансираща група,
включваща членове, ползватели на разпределителната мрежа на железопътния транспорт.
(10) Операторът на електроразпределителната мрежа има право да прехвърли отговорността за балансиране на крайния снабдител
за компенсиране на технологичните разходи
в електроразпределителната мрежа като част
от групата по ал. 5, т. 1.
(11) Координаторите по ал. 2, 8 и 9 могат да
се обединят в специална балансираща група
чрез общ финансов сетълмент.
(12) Координаторите по ал. 5, т. 1 могат да
се обединят в специална балансираща група
чрез общ финансов сетълмент.“
§ 26. Създава се чл. 56б:
„Чл. 56б. (1) Комбинирана балансираща
група е група, в която участват само производители на електрическа енергия от възобновяеми
източници със следните подгрупи:
1. подгрупа на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с
обекти с обща инсталирана мощност, по-малка
от 4 MW, които не са достигнали размера на
нетното специфично производство;
2. подгрупа на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с
обекти с обща инсталирана мощност, по-малка
от 4 MW, които са достигнали размера на
нетното специфично производство;
3. подгрупа на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с
обекти с обща инсталирана мощност 4 MW
и над 4 MW.
(2) Координаторите на комбинирани балансиращи групи са задължени да известяват
отделни агрегирани графици за всяка подгрупа,
което да позволява на независимия преносен
оператор да извършва отделен сетълмент и
определяне на реализираните небаланси от
съответната подгрупа.
(3) Участниците в подгрупата по ал. 1, т. 3
са преки членове на тази подгрупа в комбинираната балансираща група.
(4) Комбинирани балансиращи групи могат
да се обединят с общ финансов сетълмент.“
§ 27. Създава се чл. 56в:
„Чл. 56в. (1) Стандартна балансираща група
е група от търговски участници с координатор, регистриран от независимия преносен
оператор, отговарящи на изискванията на ЗЕ
и към които се прилагат общи принципи на
балансиране.
(2) Производ и т ел и т е на елек т ри ческ а
енергия от високоефективно комбинирано
производство на топлинна и електрическа
енерг и я п рех върл я т от говорност та си за
балансиране на координатор на стандартна
балансираща група.
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(3) Когато в стандартната балансираща
група участват производители на електрическа
енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
с обекти с обща електрическа инсталирана
мощност 4 MW и над 4 MW, те задължително
се обособяват в отделна подгрупа и участниците са преки членове на тази подгрупа.
(4) Когато в стандартната балансираща
група участват производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с
обекти с обща инсталирана мощност 4 MW
и над 4 MW, те задължително се обособяват
в отделна подгрупа и участниците са преки
членове на тази подгрупа.
(5) Независимият преносен оператор, операторите на електроразпределителните мрежи
и разпределителното предприятие на тягова
електрическа енергия могат да прехвърлят
отговорността за балансиране на координатор на стандартна балансираща група, като
задължително са преки членове на групата.
(6) Стандартни балансиращи групи могат
да се обединят с общ финансов сетълмент.“
§ 28. Създава се чл. 56г:
„Чл. 56г. В случаите, когато има обединение
на балансиращи групи чрез общ финансов
сетълмент, координаторите са длъжни да
известяват отделни агрегирани графици за
всяка група, позволяващи на независимия
преносен оператор да извърши отделен сетълмент и да определи реализираните небаланси
от съответната група.“
§ 29. Създава се чл. 56д:
„Чл. 56д. (1) Производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с
обекти с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 4 MW, членове на специална
или комбинирана балансираща група, които
са достигнали размера на нетното специфично
производство, могат да продават произведената от тях електрическа енергия по свободно
договорени цени при следните условия:
1. без смяна на балансиращата група, ако
са членове на комбинирана балансираща
група или са преки членове на специалните
балансиращи групи по чл. 56а, ал. 3, т. 1,
подточки 1.1 и 1.2;
2. след промяна на принадлежността от
специална балансираща група към стандартна
или комбинирана балансираща група; смяната на принадлежност към балансираща
група се извършва при условията и по реда
на глава осма.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2, когато производител е променил принадлежността си към
стандартна балансираща група, ежегодно от 1
януари на новата календарна година до изтичане на срока за задължителното изкупуване
по реда чл. 31, ал. 2 от Закона за енергията
от възобновяеми източници, същият се регистрира служебно от независимия преносен
оператор или от оператора на електроразпре-
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делителната мрежа в специална балансираща
група на обществения доставчик или крайните
снабдители, освен ако производителят не е
заявил писмено избор на друг координатор
на балансираща група.“
§ 30. Създава се чл. 56е:
„Чл. 56е. Участниците в балансиращите
групи по чл. 56а, ал. 3, т. 1, ал. 5, т. 2 и чл. 56б,
ал. 1, т. 1 нямат право да участват на борсовия
пазар „в рамките на деня“.“
§ 31. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се заличава.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Координаторите на специални балансиращи групи освен в случаите по чл. 56а, ал. 2,
4, 8, 9, 10, 11 и 12 и чл. 56в, ал. 5 нямат право
да прехвърлят отговорността за балансиране
на друг координатор на балансираща група
и са отговорни пред независимия преносен
оператор за небалансите на всяка специална
балансираща група поотделно.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Координаторите на комбинирани балансиращи групи освен в случаите по чл. 56б,
ал. 4 нямат право да прехвърлят отговорността
за балансиране на друг координатор на балансираща група.“
§ 32. В чл. 58, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. нямат задължения към ФСЕС, обществения доставчик, крайните снабдители, независимия преносен оператор, операторите на
електроразпределителните мрежи и оператора
на борсовия пазар на електрическа енергия;“.
§ 33. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 числото „10“ се заменя с „30“.
2. В ал. 3 думите „проверява отново обстоятелствата за изпълнение на изискванията за
регистрация на координатора на балансираща
група/търговеца на електрическа енергия без
физически обекти“ се заменят с „има право
да прекрати процедурата“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Координат ори те на стан дар т ни и
комбинирани балансиращи групи подават
на независимия преносен оператор заявление по образец за регистрация на подгрупа
с обекти на производители по чл. 162а от ЗЕ
и/или подгрупа на производители с обекти
с обща инсталирана мощност 4 MW и над
4 МW по Закона за енергията от възобновяеми източници.“
§ 34. В чл. 63, ал. 2 след думите „възобновяеми източници“ се добавя „с обекти с обща
инсталирана електрическа мощност, по-малка
от 4 MW“.
§ 35. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „работни“ се заличава, а
след думите „електроразпределителна мрежа,“
се добавя „доставчик от последна инстанция,“.
2. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Независимият преносен оператор отстранява от електроенергийния пазар търговци
и производители на електрическа енергия
с предизвестие от три дни до съответния
оператор на електроразпределителна мрежа,
доставчик от последна инстанция, координатор
на балансираща група и координатор с общ
финансов сетълмент по искане на ФСЕС съг
ласно чл. 36ж от ЗЕ. Независимият преносен
оператор може да откаже да отстрани производител от електроенергийния пазар, в случай
че отстраняването води или може да доведе
до нарушаване сигурността на снабдяването.“
3. В ал. 4 думите „при условията и реда
на глава осма“ се заменят със „считано от
следващия календарен месец“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Членовете на балансираща група с
координатор, отстранен от електроенергийния
пазар, който не им е доставчик на електрическа енергия, отговарят самостоятелно за
собствените си небаланси считано от датата
на отстраняване, като са задължени незабавно да подпишат договора по чл. 11, т. 8 и да
предоставят обезпечение за изпълнение на
задълженията си по договора и имат право
да прехвърлят отговорността за балансиране
на друг координатор считано от първо число
на следващия календарен месец.“
5. Алинея 7 се изменя така:
„(7) В случаите по ал. 1 и 2 независимият
преносен оператор информира КЕВР за отстраняването от пазара на търговския участник.“
6. В ал. 8 след думите „ал. 1“ се добавя
„и ал. 2“.
§ 36. В чл. 69 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след ду мите „възобновяеми
източници“ се добавя „с обща инсталирана
електрическа мощност, по-малка от 4 MW“.
2. В ал. 3 след думите „топлинна и електрическа енергия“ се добавя „с обекти с обща
инсталирана електрическа мощност, по-малка
от 4 MW“.
3. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Производителите на елект рическа
енергия от възобновяеми източници с обща
инсталирана електрическа мощност 4 MW и
над 4 MW и производителите на електрическа
енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
с обща инсталирана електрическа мощност
4 MW и над 4 MW продават произведените
от тях количества електрическа енергия по
регистриран график на организиран борсов
пазар чрез физическа доставка след сключване
на договор с ФСЕС.
(5) Алинея 4 не се прилага за сделки с
електрическа енергия, които се сключват при
условията и по реда на чл. 119, ал. 1 и 2 от ЗЕ.
(6) Производители по ал. 4 може да продават цялата или част от произведената от
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тях електрическа енергия чрез координатор
на балансираща група. В този случай координаторът задължително продава закупената
от тях електрическа енергия чрез отделна
регистрация на организиран борсов пазар.“
§ 37. Създава се чл. 69а:
„Чл. 69а. В случаите по чл. 69, ал. 6 един
координатор на балансираща група не може
да продава повече от 30 на сто от общата произведена електрическа енергия, отдадена към
електропреносната и електроразпределителните мрежи за предходната календарна година
от производители на електрическа енергия от
възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW. В срок
до 20 януари на всяка година независимият
преносен оператор публикува на страницата си
справка за количествата електрическа енергия,
произведени от производители на електрическа
енергия от възобновяеми източници с обекти
с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4
MW за предходната година.“
§ 38. Създава се чл. 69б:
„Чл. 69б. В случаите по чл. 69, ал. 6, когато
производители по чл. 69, ал. 4 продават цялата
или част от произведената от тях електрическа
енергия чрез координатор на балансираща
група, координаторът няма право да затваря
открити позиции по търговски сделки в групата
чрез произведената електрическа енергия от
членовете на подгрупите по чл. 56в, ал. 3 и
4. Нетираният излишък на всяка от подгрупите по чл. 56в, ал. 3 и 4 от стандартната
балансираща група не може да надвишава 10
на сто от нетната измерена позиция на съответната подгрупа през повече от 30 на сто
от периодите на сетълмент през съответния
календарен месец.“
§ 39. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след ду мите „възобновяеми
източници“ се добавя „с обща инсталирана
електрическа мощност, по-малка от 4 MW“.
2. В ал. 3 навсякъде думите „или комбинираната“ се заличават.
3. В ал. 4, изр. 1 след думите „възобновяеми източници“ се добавя „с обекти с обща
инсталирана електрическа мощност, по-малка
от 4 MW“. В изр. 2 след думите „възобновяеми източници“ се добавя „с обекти с обща
инсталирана електрическа мощност, по-малка
от 4 MW“, а преди абревиатурата „ЗЕВИ“ се
добавя „от“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Производителите на електрическа
енергия от възобновяеми източници с обща
инсталирана електрическа мощност, по-малка
от 4 MW, нямат право да продават електрическа енергия при условията на чл. 31, ал. 12
от ЗЕВИ, когато са членове на специална
балансираща група, освен в слу чаите на
чл. 56д, ал. 1, т. 1.“
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§ 40. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изр. 1 думите „на обществения
доставчик“ се заменят с „по чл. 56а, ал. 3, т. 1“,
а преди абревиатурата „ЗЕВИ“ се добавя „от“.
В изр. 2 думите „на обществения доставчик“
се заличават, а думите „чл. 56, ал. 7, т. 1“ се
заменят с „чл. 56а, ал. 3, т. 1“.
2. В ал. 3 след думите „възобновяеми източници“ се добавя „с обекти с обща инсталирана
електрическа мощност, по-малка от 4 MW“.
3. В ал. 4 след думите „обмен на електрическа енергия“ се добавя „за обекти с обща
инсталирана електрическа мощност, по-малка
от 4 MW“.
4. В а л. 5 след д у ми те „комбини рано
производство“ се добавя „с обекти с обща
инсталирана електрическа мощност, по-малка
от 4 MW“.
§ 41. В чл. 73 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Възникналите взаимоотношения между
обществения доставчик и координаторите на
комбинирани балансиращи групи, както и
между обществения доставчик и производителите на електрическа енергия от възобновяеми
източници, членове на специалната балансираща група на обществения доставчик, по
отношение на производителите от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана
електрическа мощност, по-малка от 4 MW,
по повод задължението по чл. 69 се уреждат
по следния начин:
1. за всеки сетълмент период, когато произведеното количество електрическа енергия от
производителите от възобновяеми източници
е по-голямо от регистрираното по график,
координаторите на комбинирани балансиращи
групи, както и производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници,
членове на специалната балансираща група
на обществения доставчик, заплащат на обществения доставчик стойността на разликата
в количеството по цената, по която общественият доставчик продава електрическа енергия
на крайните снабдители, в левове за MWh;
2. за всеки сетълмент период, когато произведеното количество електрическа енергия
от производителите на електрическа енергия
от възобновяеми източници е по-малко от
регистрираното по график, общественият доставчик заплаща на съответните координатори
на комбинирани балансиращи групи, както и
на производителите на електрическа енергия
от възобновяеми източници, членове на специалната балансираща група на обществения
доставчик, стойността на разликата в количеството по цената, по която общественият
доставчик продава електрическа енергия на
крайните снабдители, в левове за MWh.“
2. Алинеи 2 и 3 се заличават.
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§ 42. В чл. 73а, ал. 2, в края на изр. 1 се
добавят думите „,чиято енергия се изкупува
от обществения доставчик при условията на
чл. 31, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗЕВИ и чл. 162 от ЗЕ“.
§ 43. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75. Търговските отношения по чл. 73
между обществения доставчик и координаторите на комбинирани балансиращи групи се
уреждат с двустранните договори по чл. 11,
т. 14.“
§ 44. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. (1) Графици за производство, с
информация за брутното производство на
централата, се изпращат на независимия
преносен оператор от всички производители,
присъединени към електропреносната мрежа,
или от техния координатор, по утвърден образец (PPS file) и посочен достъп до системата
в срокове съгласно инструкция и график за
обмен на информация, публикувани от независимия преносен оператор на интернет
страницата му.
(2) Графици за производство, с информация
за брутното производство по типове производство, се изпращат на независимия преносен
оператор от всички електроразпределителни
предприятия за производители, присъединени
към електроразпределителната мрежа, по
утвърден образец (PPS file) и посочен достъп
до системата в срокове съгласно инструкция
и график за обмен на информация, публикувани от независимия преносен оператор на
интернет страницата му.
(3) Графиците за производство се изпращат
на координаторите на балансиращи групи от
всички производители, присъединени към
електроразпределителната мрежа в групата
на съответния координатор, в деня, предхождащ доставката, и в деня на доставка
по образец, утвърден от координатора на
балансиращата група.
(4) Графиците за производство се изпращат
от координаторите на балансиращи групи за
всички производители, присъединени към
електроразпределителната мрежа, в деня,
предхождащ доставката, и в деня на доставка
към съответното електроразпределително
предприятие по образец, утвърден от електроразпределителното предприятие.
(5) Доставчиците на балансираща енергия
изпращат на независимия преносен оператор
графици за планираното брутно производство
на всеки диспечиран блок съгласно сключените договори за доставка на електрическа
енергия, за покриване на технологичните
разходи в мрежите по утвърден образец (PPS
file) и посочен достъп до системата в срокове съгласно инструкция, публикувана от
независимия преносен оператор на интернет
страницата му, и съгласно процедурите, рег
ламентирани в Правилата за управление на
електроенергийната система и тези правила.
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(6) Доставчиците на балансираща енергия
изпращат на независимия преносен оператор
графици за нетно производство на всеки диспечиран блок по утвърден образец (TPS file) и
посочен достъп до системата с отчитане на
сключените договори за доставка на електрическа енергия в срокове съгласно инструкция,
публикувана от независимия преносен оператор на интернет страницата му, и съгласно
процедурите, регламентирани в Правилата за
управление на електроенергийната система и
тези правила.
(7) Сумата от търговските графици на доставчиците на балансираща енергия по ал. 6
от всички пазарни сегменти трябва да бъде
равна на сумата от всички търговски графици
(TPS files) по отделните диспечирани блокове.
(8) В случай че има разминаване в търговските графици по ал. 7, на доставчика на
балансираща енергия няма да бъде признато
участие в регулиране или предоставяне на
студен резерв и ще се счита, че доставчикът
е в търговски небаланс, който се урежда по
цените за недостиг и излишък на балансиращия пазар.
(9) Графиците за производство по ал. 1, 2
и 5 служат за диспечиране на съответните
агрегати.
(10) Графиците за производство на доставчиците на балансираща енергия по ал. 5
(брутни) и ал. 6 (нетни) трябва да са съпоставими и да отчитат прогнозните собствени
нужди, както и да съответстват на условията
в сключените договори по чл. 11, т. 7 от тези
правила и предоставената разполагаемост за
регулиране. Операторът може да поиска промяна на графика или да наложи ограничение
в срокове съгласно инструкция, публикувана
от независимия преносен оператор на интернет
страницата му, в случаите, когато графиците
не са съобразени с прогнозните режими на
работа и определената разполагаемост за
регулиране.
(11) Независим и я т п реносен операт ор
изпраща до 10-о число на предходния месец
на производителите по ал. 5 необходимите
диапазони (брутната разполагаемост) за регулиране на всеки блок за следващия месец,
като производителят няма право да сключва
сделки за пазара на електрическа енергия
над определената брутна мощност за всеки
блок, освен ако страните писмено не са договорили друго.
(12) Графиците за потребление на доставчици на балансираща енергия с потребителски
обекти съдържат информация за планираното
потребление съгласно сключените договори,
процедурите, регламентирани в Правилата за
управление на електроенергийната система
и тези правила, и се изпращат по утвърден
образец (TPS file) и посочен достъп до системата в сроковете по ал. 6.
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(13) Координаторите на балансиращи групи и търговските участници по чл. 62, ал. 3
изпращат сумарна нетна почасова прогноза за
производството и сумарна почасова прогноза
за потреблението в балансиращата група по
утвърден образец (TPS file) и посочен достъп
до системата в срокове съгласно инструкция,
публикувана от независимия преносен оператор на интернет страницата.
(14) Графиците за производство и графиците
за потребление се изпращат в деня, предхождащ деня на доставка, и в деня на доставка
и съдържат информация за количеството
електрическа енергия за всеки интервал на
доставка, което съответният производител
(блок на производител) или обект на потребител ще доставя/потребява от мрежата.
(15) Независимият преносен оператор на
база графиците за производство и графиците
за потребление и собствени прогнози определя
необходимия резерв – вторичен, третичен и
студен, за следващия ден, необходим за:
1. поддържане на баланса между производството и потреблението в реално време;
2. поддържане на сигу рно и надеж дно
електроснабдяване;
3. поддържане на резервна мощност в случаите на непредвидени аварийни ситуации
на мрежата и производствените мощности и
промени в климатичните условия;
4. управление на претоварванията в мрежата.“
§ 45. В чл. 78 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „електроразпределителните предприятия и независимият преносен оператор“ се заличават, а думите „и за
компенсиране на технологичните разходи в
съответните мрежи“ се заменят с „на крайните клиенти“.
2. Алинея 3 се заличава.
3. В ал. 4 думите „електроразпределителните предприятия и независимия преносен
оператор“ се заличават.
4. В ал. 5 думата „шестмесечна“ се заличава.
5. В ал. 10 думите „14,00 ч.“ се заменят с
„11,30 ч.“, а думата „инструкция“ се заменя
с „инструкцията“.
6. В ал. 12 след думите „обществения доставчик“ се добавя „до 11,30 ч.“.
§ 46. В чл. 84, ал. 5 думите „минус цена за
задължения към обществото“ се заличават.
§ 47. В чл. 85 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 преди думата „консумация“
се добавя „производство и“.
2. В ал. 4, изр. 2 след думите „оперативно
предназначение“ съюзът „и“ се заменя с „или“.
§ 48. В чл. 86 ал. 1 се изменя така:
„(1) Електромери с възможност за периодично измерване на доставената електрическа
енергия за всеки период на сетълмент трябва
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да бъдат монтирани на всички места на измерване на обекти, посочени в правилата по
чл. 86, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката.“
§ 49. В чл. 87, ал. 1 думата „доставена“ се
заменя с „произведена“, а „до/“ се заличава.
§ 50. В чл. 88 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Измерената стойност представлява
количеството електрическа енергия, което
е измерено и регистрирано от електромер
за измерване по периоди на сетълмент или
е определено чрез стандартизиран товаров
профил, интегриран за периода на сетълмент.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Обменът на данни за количествата електрическа енергия, както и на други търговски
и технически данни между всички търговски
участници на пазара се извършва чрез единен
електронен формат за обмен на данни.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Независимият преносен оператор и операторите на електроразпределителни мрежи
разработват инструкция, в която определят
изискванията на единния електронен формат
за обмен на данни.“
§ 51. В чл. 89 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 10 след думите „стойности за обекти“ се добавя „с обща инсталирана мощност
под 4 MW“.
2. Създава се нова ал. 11:
„(11) Всеки собственик на измервателна система изпраща до 9-о число на месеца, следващ
отчетния, измерените почасови стойности за
обекти с обща инсталирана мощност 4 MW
и над 4 MW на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници и
високоефективно комбинирано производство,
обозначени с партида/идентификационен код,
както следва:
1. на ФСЕС за всяко място на търговско
измерване за всеки производител;
2. на координаторите на комбинирани балансиращи групи за всяко място на търговско
измерване за всеки производител, включен в
комбинираната балансираща група;
3. на координаторите на стандартни балансиращи групи за всяко място на търговско
измерване за всеки производител, включен в
стандартната балансираща група;
4. на всеки производител за всяко място на
търговско измерване на съответния енергиен
обект за производство на енергия.“
3. Съществуващата ал. 11 става ал. 12.
§ 52. Създава се чл. 89а:
„Чл. 89а. (1) Независимият преносен оператор и операторите на електроразпределителни
мрежи предоставят на търговските участници
данни от измерванията, извън задължителните
по тези правила, при техническа възможност

ВЕСТНИК

БРОЙ 72

и по ред, условия и срещу заплащане съгласно
инструкция и ценоразпис, приети от съответния мрежови оператор.
(2) Цените за предоставянето на услугата
по ал. 1 трябва да възстановяват само разходите на мрежовите оператори и не могат да
включват печалба.“
§ 53. В чл. 92, ал. 3 думите „подадени до
обществения доставчик от координаторите на
специалните балансиращи групи за покриване
на технологичните разходи“ се заличават.
§ 54. В чл. 102 се създават ал. 4 – 10:
„(4) След смяна на доставчик, ако крайният клиент не е изпълнил задълженията по
договор за продажба на електрическа енергия
към предходния си доставчик, последният има
право да поиска временно преустановяване
на снабдяването му с електрическа енергия.
Заявлението се подава по ред, определен в
инструкцията на съответния мрежови оператор по ал. 10.
(5) В случаите по ал. 4 съответният мрежови
оператор, към когото е отправено искането,
уведомява клиента и новия доставчик/координатор не по-късно от 5 работни дни преди
датата на прекъсването и изпълнява искането
за прекъсване, като отговорността за вреди
при неоснователно прекъсване по искане на
доставчик е на доставчика.
(6) Когато клиентът погаси задълженията
си по договор за продажба на електрическа
енергия към предходния си доставчик преди
датата на прекъсването, предходният доставчик уведомява незабавно, но не по-късно
от 1 работен ден от датата на постъпване на
плащането съответния мрежови оператор.
(7) В случаите по ал. 6 мрежовият оператор уведомява незабавно, но не по-късно от
1 работен ден новия доставчик/координатор.
(8) В случаите, когато клиентът не погаси
задълженията си по договор за продажба на
електрическа енергия към предходния си
доставчик до датата на прекъсването, новият
доставчик има право да развали договора с
клиента. В този случай новият доставчик
уведомява съответния мрежови оператор по
реда на чл. 62, ал. 6.
(9) В случаите, когато клиентът погаси
задълженията си по договор за продажба на
електрическа енергия към предходния си доставчик след датата на прекъсването и новият
доставчик не се е възползвал от правото си
по ал. 8, се прилага редът по ал. 6 и 7.
(10) Процедурите по временно преустановяване и възстановяване на снабдяването по
настоящия член се уреждат в инструкция на
съответния мрежови оператор.“
§ 55. В чл. 102а се създава ал. 5:
„(5) В случай че новият собственик или
ползвател на обект сключва договор с нов доставчик, включително и в хипотезата на ал. 3,
операторът на преносната/разпределителната
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мрежа регистрира смяната на доставчика
след представяне на удостоверение за липса
на задължения или липса на мотивирано
възражение от доставчика на обекта по ал. 1.“
§ 56. В чл. 103, ал. 12 думите „чл. 56, ал. 18“
се заменят с „чл. 56д, ал. 2“.
§ 57. В чл. 104г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 100 и 103“ се
заличават.
2. Създава се ал. 5:
„(5) След смяна на доставчик, ако крайният клиент не е изпълнил задълженията по
договор за продажба на електрическа енергия
към предходния си доставчик, последният има
право да поиска временно преустановяване
на снабдяването му с електрическа енергия.
В този случай се прилага редът по чл. 102,
ал. 4 – 10.“
§ 58. В чл. 107 се създава т. 7:
„7. непроизведената електрическа енергия
вследствие на активирани инсталации на
потребители от студен резерв, интегрално
за часа.“
§ 59. В чл. 111, ал. 3 след думите „студен
резерв“ се добавя „, активирани инсталации
на потребители от студен резерв“.
§ 60. В чл. 115, ал. 2 думите „Държавната
комисия“ се заменят с думата „Комисията“.
§ 61. В чл. 124, ал. 2 думите „Държавната
комисия“ се заменят с думата „Комисията“.
§ 62. В чл. 126, ал. 5 думите „Държавната
комисия“ се заменят с думата „Комисията“.
§ 63. Член 127 се заличава.
§ 64. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „договаря доставка“ се
заменят със „сключва сделки за покупка/продажба“, а след думите „електрическа енергия“
се добавя „на организиран борсов пазар“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Графикът за компенсиране на нежелани отклонения от плана за обмени се отнася
към подгрупата по чл. 56а, ал. 2, т. 2 или
съответно към подгрупата за компенсиране
на непланирани обмени като част от стандартната балансираща група в случаите по
чл. 56в, ал. 5.“
§ 65. В чл. 155 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „регистриран график“ се
заменят с „регистрирани графици“.
2. В ал. 9 думите „регистрирания график“
се заменят с „регистрираните графици“.
§ 66. В чл. 174, ал. 4, след формулата, в
определението за „∑ КЕАСРsb“, след думата
„производството“ се добавят думите „и/или
намалили потреблението“.
§ 67. В чл. 191, ал. 2 след думата „стандартна“ се добавя думата „комбинирана“.
§ 68. В чл. 192 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 1 думата „изготвяне“ се заменя с
думата „извършване“, а думите „мониторинговия доклад“ се заменят с „мониторинг на
пазара“.
2. В ал. 2 след думата „предоставя“ се добавя „писмено“, а в края на изречението се
добавят думите „или в електронна форма“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Координаторите на балансиращи групи,
чрез които производители по чл. 69, ал. 4 продават цялата или част от произведената от тях
електрическа енергия на организиран борсов
пазар, предоставят в комисията ежемесечно
до 10-о число на месеца, следващ месеца,
за който се отнася, справка за продадената
електрическа енергия на организиран борсов
пазар по производители по образец, одобрен
от комисията и публикуван на страницата є
в интернет.“
4. Съществуващата ал. 5 става ал. 6.
§ 69. В глава единадесета заглавието на
раздел III се изменя така:
„Раздел III
Информация, предоставяна от независимия
преносен оператор“.
§ 70. Създава се чл. 195а:
„Чл. 195а. Операторът предоставя на комисията ежемесечно до 15-о число на месеца,
следващ месеца, за който се отнася, справка,
включваща почасовите графици на производителите, участници в подгрупите по чл. 56в,
ал. 3 и 4, реализираните небаланси на тези
подгрупи и балансиращата група, към която
принадлежат, по образец, одобрен от комисията и публикуван на страницата є в интернет.“
§ 71. Създава се чл. 195б:
„Чл. 195б. Операторът предоставя на комисията ежемесечно до 15-о число на месеца,
следващ отчетния, справка, включваща почасовите графици на производителите, различни
от участници в подгрупите по чл. 56в, ал. 3 и
4, реализираните небаланси на тези подгрупи и
балансиращата група, към която принадлежат.“
§ 72. В глава единадесета, в заглавието на
раздел IIIa, думата „предоставена“ се заменя
с „предоставяна“.
§ 73. Създава се чл. 196б:
„Чл. 196б. Операторът предоставя на комисията ежемесечно до 10-о число на месеца,
следващ месеца, за който се отнася, справка,
включваща почасовите предложени и реализирани количества електрическа енергия от
координаторите на балансиращи групи, чрез
които производители по чл. 69, ал. 4 продават цялата или част от произведената от тях
електрическа енергия на организиран борсов
пазар, по образец, одобрен от комисията и
публикуван на страницата є в интернет.“
§ 74. В § 1, т. 14 от допълнителната разпоредба изр. 3 и 4 се заличават.
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§ 75. Параграф 77 от преходните и заключителните разпоредби към Правилата
за изменение и допълнение на Правилата за
търговия с електрическа енергия (ДВ, бр. 100
от 2017 г.) се изменя така:
„§ 77. Инструкцията по чл. 88, ал. 3, разработена от независимия преносен оператор
и операторите на електроразпределителните
мрежи, се публикува на интернет страницата
на независимия преносен оператор не по-късно
от 30 октомври 2018 г.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 76. Тези правила влизат в сила от деня
на обнародването им в „Държавен вестник“,
с изключение на § 41, който влиза в сила от
1.10.2018 г.
§ 77. (1) За производител на електрическа
енергия от възобновяеми източници с обща
инсталирана мощност 4 MW и над 4 МW до
влизане в сила на договора му за компенсиране
с премии, но не по-късно от 1 януари 2019 г.,
се прилагат разпоредбите за производители
на електрическа енергия от възобновяеми
източници, които произвеждат електрическа
енергия от енергиен обект с обща инсталирана
мощност под 4 MW.
(2) Производител по ал. 1, член на специална балансираща група, е длъжен към датата на
влизане в сила на договора за компенсиране
с премии, но не по-късно от 1 януари 2019 г.,
да прехвърли отговорността си за балансиране
на координатор на стандартна балансираща
група или на координатор на комбинирана
балансираща група. При неизпълнение на
задължението се прилагат съответно чл. 62,
ал. 3 и ал. 4 от тези правила.
(3) В случаите по ал. 2 се прилагат разпоредбите на чл. 103, ал. 3, 4, ал. 5, т. 1, 2 и 5
и ал. 6 от тези правила. Спорни задължения
по прекратения договор за участие в специалната балансираща група се уреждат между
координатора на тази балансираща група и
производителя в едномесечен срок от смяната
на координатора или по общия ред.
§ 78. До влизане в сила на договорите с
ФСЕС за компенсиране с премия, но не покъсно от 1 януари 2019 г., чл. 73а, ал. 2 се
прилага и по отношение на производителите
на електрическа енергия от възобновяеми
източници с обща инста лирана мощност
4 MW и над 4 МW.
§ 79. До влизане в сила на договорите с
ФСЕС за компенсиране с премия на производителите на електрическа енергия от
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възобновяеми източници, но не по-късно от
1 януари 2019 г., информацията по чл. 89,
ал. 11 се изпраща и до обществения доставчик/крайните снабдители.
§ 80. В 60-дневен срок от влизане в сила
на тези правила мрежовите оператори разработват и публикуват инструкция и ценоразпис
по чл. 89а, ал. 1.
§ 81. Крайните клиенти, които към датата
на влизане в сила на тези правила се снабдяват от доставчик от последна инстанция,
без да са подписали договор, или за които е
регистрирана смяна на доставчик/координатор
с доставчик от последна инстанция, следва да
сключат договор за доставка на електрическа
енергия от доставчик от последна инстанция
по чл. 15, ал. 5 в срок от 10 дни от получаването на писмена покана.
§ 82. (1) До влизането в сила на договора
за компенсиране с премия с ФСЕС, но не
по-късно от 1 януари 2019 г., общественият
доставчик изкупува количествата електрическа енергия, надхвърлящи размера на нетното
специфично производство на електрическа
енергия, произведена от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана мощност
4 MW и над 4 MW, присъединени към електропреносната мрежа, по цена за излишък на
балансиращия пазар.
(2) До влизането в сила на договора за
компенсиране с премия с ФСЕС, но не покъсно от 1 януари 2019 г., крайните снабдители
изкупуват количествата електрическа енергия,
надхвърлящи размера на нетното специфично производство на електрическа енергия,
произведена от възобновяеми източници с
обекти с обща инсталирана мощност 4 MW
и над 4 MW, присъединени към съответната
електроразпределителна мрежа, по цена за
излишък на балансиращия пазар.
(3) Крайните снабдители продават на обществения доставчик количествата електрическа енергия по ал. 2 по цената, по която
са я закупили.
(4) Количествата електрическа енергия
над тези по ал. 1 и 2 производителите могат
да ползват за снабдяване на свои клонове,
предприятия и обекти или да продават по
свободно договорени цени по реда на глава
девета, раздел VII от Закона за енергетиката
и/или на балансиращия пазар.
Председател:
Иван Иванов
8039

Поправка. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за обучение и квалификация на адвокатите (ДВ, бр. 69 от 2018 г.) се прави следната поправка: В § 7 числото „96“ да
се чете „9б“.
8076
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД
№ РД-08-357 от 21 август 2018 г. на МТИТС
№ РД-02-14-828 от 20 август 2018 г. на МРРБ
За п рис та н и ще за общес т вен т ра нспор т
с регионално значение „Кораборемонтен завод „Пор т – Бу ргас“ (нари ча но с ъщо „К РЗ
„Порт – Бургас“) има влязъл в сила генерален
план – подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за пристанищната територия и парцеларен план за пристанищната
акватория, одобрен със Заповед на министъра на
транспорта и министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-08-198 от 29 май
2009 г. (МТ) и № РД-02-14-962 от 29 май 2009 г.
(МРРБ) и изменен със Заповед на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и министъра на регионалното
развитие и благоустройството № РД-08-304 от
13 юни 2016 г. (МТИТС) и № РД-02-14-457 от
10 юни 2016 г. (МРРБ) (ДВ, бр. 49 от 2016 г.; НР,
об. 4976), в сила от 10 март 2017 г.
По заявление на собственика на пристанището
„КРЗ Порт Бургас“ – АД, със седалище и адрес на
управление – гр. Бургас, ул. Индустриална № 3,
и с ЕИК 102003925, със Заповед на министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие
и благоустройството № РД-08-78 от 27 февруари
2018 г. (МТИТС) и № РД-02-14-145 от 16 февруари
2018 г. (МРРБ) е дадено разрешение за изработване
на проект за изменение на генералния план на
пристанище за обществен транспорт с регионално
значение „КРЗ „Порт – Бургас“ – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
за пристанищната територия и парцеларен план
за пристанищната акватория. Със заповедта е
одобрено и заданието за проектиране. Заповедта
е публикувана на официалната интернет страница
на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на 1 март 2018 г.
Със заявление на „КРЗ Порт Бургас“ – АД, вх.
№ 512 от 1 март 2018 г., е внесен за разглеждане,
приемане и одобряване изготвеният от вносителя проект за изменение на генералния план на
пристанище за обществен транспорт с регионално
значение „Кораборемонтен завод „Порт – Бургас“.
За изработения проект за изменение на генералния план на пристанище за обществен транспорт
с регионално значение „Кораборемонтен завод
„Порт – Бургас“ писмено са уведомени заинте-

ресованите лица, определени в съответствие с
чл. 26, ал. 2 и 3 от Наредба № 10 от 2014 г. за
обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове
на пристанищата за обществен транспорт и им
е предоставена възможност за запознаване с
проекта и представяне на писмени становища
по него в четиринадесетдневен срок от датата
на получаване на уведомлението. В нормативно
установения срок е постъпило писмено становище
от Басейнова дирекция „Черноморски район“ с вх.
№ 512 от 22 май 2018 г., съгласно което: 1. предвидените с проекта за изменение на генералния
план дейности попадат в границите на пояс III
на санитарно-охранителната зона на минерални
водоизточници Б-20 и Б-88 от находище Съдиево,
учредена със Заповед № РД-877 от 25.08.2004 г.
на министъра на околната среда и водите, но в
тази заповед няма забрани и ограничения, които
да засягат предвидените действия; 2. пристанище
за обществен транспорт с регионално значение
„Кораборемонтен завод „Порт – Бургас“ попада
в определен район със значителен потенциален
риск от наводнения „Черно море – Бургас“ с код
BG2_APSFR_BS_07, като при извършено моделиране е установено, че предвиденият терен се
залива и при трите вероятностни периода – наводнения с малка вероятност на настъпване (1000
години), както и при непредвидими събития,
наводнения със средна вероятност на настъпване
(100 години) и наводнения с висока вероятност
на настъпване (20 години), поради което за него
са изготвени карти на риска от наводнения и е
необходимо да бъдат предвидени мерки за защита
от вредното въздействие на водите; 3. пристанище
„КРЗ „Порт – Бургас“, в т.ч. и пристанищната
акватория, попадат в зони за защита на водите
по чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), както следва: подземното водно тяло е определено
като зона за защита на питейните води с код
BG2DGW00000PG029 (чл. 119а, ал. 1, т. 1 ЗВ),
предвидените дейности попадат в зона, в която
водите са чувствителни към биогенни елементи
(чл. 119а, ал. 1, т. 3 ЗВ), пристанищната акватория
попада в зони за опазване на стопански ценни
видове риби (чл. 119а, ал. 1, т. 4 ЗВ); 4. необходимо
е изготвените ПУП – ПРЗ и ПУП – ПП да са в
съответствие с изготвените план за управление
на риска от наводнения и план за управление на
речните басейни. Становище от заинтересованото лице – Министерството на околната среда и
водите, не е постъпило.
Налице са: мотивирано експертно становище
по проекта на директора на дирекция „Морска
администрация – Бургас“ и капитан на пристанище Бургас, вх. № 512 от 28 май 2018 г., както и
изготвено и представено по реда на чл. 112б, ал. 4
от Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) мотивирано становище по
проекта на заместващия изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, изх. № ДОК-284 от 8 юни 2018 г.
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С ъ с З а п о в е д № РД - 0 8 -2 6 4 о т 21 ю н и
2 0 1 8 г. ( М Т И Т С ) и № РД - 0 2 -14 - 6 2 8 о т
19 юни 2018 г. (МРРБ) е назначен междуведомствен експертен съвет за разглеждане, обсъждане
и приемане на проекта за изменение на генерален
план на пристанище за обществен транспорт с
регионално значение „КРЗ „Порт – Бургас“ – подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за пристанищната територия и
парцеларен плана за пристанищната акватория.
Проектът на плана е разгледан и обсъден на
заседание на междуведомствения експертен съвет,
проведено на 3 юли 2018 г. Съгласно решение № 2
по т. 3 от протокола от заседанието на междуведомствения експертен съвет проектът на генерален
план (текстови и графични части) е приет със
следната бележка: в срока за приключване на
работата на междуведомствения експертен съвет
вносителят на проекта да представи удостоверение за приемане на проект за изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри по
чл. 65, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г.
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
издадено от началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Бургас.
С писмо, вх. № 512 от 19 юли 2018 г., вносителят на проекта „КРЗ Порт Бургас“ - АД,
е представил Удостоверение за приемане на
проект за изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри № 25-106783 от 17 юли
2018 г. за обект – поземлени имоти с идентификатори 07079.660.600 и 07079.660.561, издадено от
началника на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Бургас. Удостоверението съдържа
заключение, че: „Проектът и документите към
него отговарят на изискванията на чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри и чл. 14 и 16 от
Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне
на услуги от кадастралната карта и кадастралните
регистри. […] Проектът за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, внесен
с вх. № 01-251490-05.07.2018 г. е приет.“ Със същото
писмо на вносителя е представена и скица-проект
№ 15-491009-17.07.2018 г. за изменение на КККР за
поземлени имоти с идентификатори 07079.660.600 и
07079.660.561, издадена от началника на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас, въз
основа на документ с вх. № 01-251490-05.07.2018 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 112в,
ал. 3 във връзка с чл. 112а, ал. 5 и 7 и чл. 112б,
ал. 7 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България (ЗМПВВППРБ) и чл. 36,
ал. 1 от Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и
съдържанието, изработването, одобряването и
изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт нареждаме:
Одобряваме приетия от междуведомствения
експертен съвет по чл. 112а, ал. 4 от ЗМПВВППРБ
проект за изменение на генерален план на пристанище за обществен транспорт с регионално
значение „Кораборемонтен завод „Порт – Бургас“
(наричано също „КРЗ „Порт – Бургас“) – подробен устройствен план – план за регулация
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и застрояване за пристанищната територия и
парцеларен план за пристанищната акватория
(текстови и графични части).
Заповедта може да бъде оспорена по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията:
Ив. Московски

8038

Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Н. Нанков

МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 487
от 17 август 2018 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Балтината-2“,
разположена в землищата на с. Брестница, община Ябланица, и с. Пещерна, община Луковит,
област Ловеч
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 33 от протокол № 24 от заседанието на
Министерския съвет на 20 юни 2018 г. разрешавам на „Пътинженеринг – М“ – АД, Монтана –  
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 111001688, със седалище и адрес на
управление – Монтана, ул. Граф Игнатиев № 24,
да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в
площ „Балтината-2“, разположена в землищата
на с. Брестница, община Ябланица, и с. Пещерна, община Луковит, област Ловеч, при следните
условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,986 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
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Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Балтината-2“
Координатна система 1970 г.
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Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Зора“
Координатна система 1970 г.

№

X (m)

Y (m)

№

Х (m)

Y (m)

1.

4682007

8582790

1.

4606556

9507262

2.

4681390

8583121

2.

4606559

9507560

3.

4681127

8582578

3.

4606334

9507626

4.

4681448

8582015

4.

4606380

9508102

5.

4682170

8581746

5.

4606028

9508102

6.

4682403

8581949

6.

4605590

9507792

7.

4605223

9507781

8.

4605223

9507555

9.

4605399

9507478

10.

4606058

9507214

11.

4606060

9507289

12.

4606350

9507298

8008
РАЗРЕШЕНИЕ № 488
от 17 август 2018 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Зора“, разположена в землището на с. Изгрев, община Елхово,
област Ямбол
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по точка № 34 от протокол № 24 от заседанието
на Министерския съвет на 20 юни 2018 г. разрешавам на „Андезит“ – ООД, Бургас – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК
812161713, със седалище и адрес на управление – Бургас 8000, ул. Чаталджа № 3, да извърши
за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства, в площ „Зора“,
разположена в землището на с. Изгрев, община
Елхово, област Ямбол, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,722 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова

8009
РАЗРЕШЕНИЕ № 489
от 17 август 2018 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Янаклъка“,
разположена в землището на с. Добрич, община
Димитровград, област Хасково
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1,
чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и
протоколно решение по т. 18 от протокол № 29
от заседанието на Министерския съвет на 25 юли
2017 г. разрешавам на „Европът 2005“ – ООД,
Хасково, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията, ЕИК 126658138, със седалище и
адрес на управление – Хасково, област Хасково,
ул. Васил Друмев № 13, ет. 5, ап. 8, да извърши
за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства, в площ „Янаклъка“, разположена в землището на с. Добрич,
община Димитровград, област Хасково, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,437 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
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6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова

Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Янаклъка“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4586915

9426486

2.

4586915

9427235

3.

4586690

9427235

4.

4586691

9427122

5.

4586612

9427122

6.

4586340

9426420

7.

4586340

9426120

8.

4586726

9426120

9.

4586726

9426486

8010

ОБЩИНА ДУПНИЦА
РЕШЕНИЕ № 107
от 20 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка
с чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и
чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ и Решение № І, т. 1
от протокол № 12 от 16.07.2017 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
Общинският съвет – гр. Дупница, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) и план за регулация (ПР) в обхват
на улици с осови точки, както следва:
– 1343÷1344÷1345 (поземлен имот с идентификатор 68789.13.419 по КК на гр. Дупница, представляващ част от ул. Рилски манастир);
– 1345÷1346÷1347÷1348 (поземлени имоти с
идентификатори 68789.13.429 и 68789.14.431 по
КК на гр. Дупница, представляващи част от
ул. Прогона и ул. Венелин);
– 1347÷1349 (поземлен имот с идентификатор
68789.13.429 по КК на гр. Дупница, представляващ
част от ул. Прогона);
– 1349÷1379 (поземлен имот с идентификатор
68789.609.43 по КК на гр. Дупница, част от ул. Св.
Иван Рилски) в участъка между кв. 126, 236, 240
и срещу квартали 303 и 302 по РП на гр. Дупница
пред УПИ ХVІ-6130, УПИ ІІ-4107, УПИ І-4108,
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6132, 6131 и УПИ ХV-4240, 4241, УПИ ХІV-4242,
кв. 236, и пред УПИ І – За битови услуги, кв. 240,
по РП на гр. Дупница.
С проекта се предвижда новопроектираните
улично-регулационни линии да се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници
по кадастралната карта, одобрена със Заповед
№ 300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния
директор на АГКК.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Дупница до Административния съд – Кюстендил.

8021

Председател:
Ем. Гущеров

ОБЩИНА ИХТИМАН
РЕШЕНИЕ № 490
от 27 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Ихтиман, реши:
Приема внесения проект с вх. № 70.00-107
от 8.05.2018 г. на Атанас Георгиев Темелков,
председател на ДА „Електронно управление“, за
обект „Изграждане на резервен център за данни
на електронното управление“ с подобект: Проектиране и изграждане на кабелно отклонение
от оптична кабелна линия Враца – София окл. 1
към комуникационни възли на ДАЕУ и МО. ОКЛ
„София 12 – СОСП София 4“, парцеларен план/
участък от ОКЛ, попадащ извън урбанизираната територия, землища с. Бузяковци и с. Бърдо,
община Ихтиман, Софийска област.
Новопроектираното трасе е разположено в
обхвата на пътищата в земеделски и горски територии на разстояние 0,60 м от имотните граници. Проектната дължина на трасето, попадаща
извън урбанизираната територия, е 8,698 км, а
на цялото трасе – 10,713 км. Засегнатите имоти
са: в землище с. Бърдо: ПИ 034030 – на община Ихтиман, ПИ 177016 – на община Ихтиман,
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, ПИ 179005 – на община
Ихтиман, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, ПИ 179038 – на
община Ихтиман, ПИ 184021 – на община Ихтиман, ПИ 186001 – на община Ихтиман, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, ПИ 228004 – на община Ихтиман, ПИ 228005 – на община Ихтиман, ПИ
228007 – на община Ихтиман, ПИ 228008 – на
община Ихтиман, ПИ 80 – на държавата, ПИ
111 – на държавата, ПИ 112 – на държавата; в
землище с. Бузяковци: ПИ 27 – на държавата,
ПИ 52 – на държавата, ПИ 883 – на община
Ихтиман, ПИ 030202 – на „БТК“ – АД.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Ихтиман, пред Административния съд – София област.

8044

Председател:
Н. Начев
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ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 176
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кърджали, одобрява изменение на
ОУП на гр. Кърджали в частта за кв. 245, УПИ
І-502 и УПИ ІІ-501, за кв. 246, УПИ І-499, и за кв.
91, УПИ ІІ-2, по плана на „ЦГЧ“, гр. Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
8042
РЕШЕНИЕ № 177
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кърджали, одобрява изменение на
ОУП на гр. Кърджали в частта за кв. 223, УПИ
ІV-448, 451, 457, УПИ V-452, 457, УПИ VІ-453, 454,
УПИ VІІІ-455, 457 и УПИ ІХ-447, 450, по плана
на „СГЧ“, гр. Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
8043

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 560
от 31 юли 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 109, ал. 1,
т. 3, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и заявление, вх.
№ ТСУ-884 от 13.03.2018 г., на „Глобал Рент Трейд
Сервис“ – ЕООД, ЕИК 117095598, Общинският
съвет – гр. Панагюрище, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за определяне на трасета на електропровод и водопровод, захранващи имот с № 015203 (нива)
в местността Ненова могила и др. – землище
на с. Баня, община Панагюрище, преминаващо през следните имоти: имоти с № 015404,
015406, 022405, 023440, 024402, 024404, 025401,
060301 – земеделска територия, полски пътища, общинска публична собственост; имоти
с № 023311 и 024304 – земеделска територия,
ями и храсти, общинска публична и общинска частна собственост; имоти с № 060502,
108003 – горска територия, поляни, общинска
частна собственост, и имот № 108006 – горска
територия, дървопроизводителни горски площи,
общинска частна собственост, съгласно приетата
графична и текстова част на документацията,
неразделна част от решението.
Проектът се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април № 13, ет. 2,
стая 212, и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Панагюрище, пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател:
Хр. Калоянов
8055
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РЕШЕНИЕ № 561
от 31 юли 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 109,
ал. 1, т. 3, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и заявление,
вх. ТСУ-1279 от 2.07.2018 г., на „Асарел – Медет“ – АД, Панагюрище, ЕИК 822106269, Общинският съвет – гр. Панагюрище, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
„Изгра ж дане на съоръжени я, преп ятстващи
разпространението на замърсители във водите
на р. Панова – код на мярка DP – 15 от план
за у правление на речни те басейни (П У РБ)
за периода 2016 – 2020“. Подобек т: „Тръбо провод за питейно-битово водоснабд яване“,
преминаващ през следните имоти съгласно
приложени я регист ър: поземлен имот (ПИ)
с № 0 0 0 836 – д ърв оп р ои зв од и т е л н а г о р с к а
площ, в местност та Ту ркулувица – землище
на с. Оборище, община Панагюрище, поземлен
имот (ПИ) с № 000838 – дървопроизводителна горска площ, в землище на с. Оборище,
община Панагюрище, поземлен имот (ПИ) с
№ 000671 – дървопроизводителна горска площ,
в местността Циганска поляна – землище на с.
Оборище, община Панагюрище, поземлен имот
(ПИ) с № 000670 – промишлени територии, в
местността Циганска поляна – землище на с.
Оборище, община Панагюрище, поземлен имот
(ПИ) с № 000830 – горски пътища – землище на
с. Оборище, община Панагюрище, и поземлен
имот (ПИ) № 43.688 – горска територия, в м.
Разслатица – землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище, съгласно приетата графична
и текстова част на документацията, неразделна
част от решението.
Проектът се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април № 13,
ет. 2, стая 212, и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Панагюрище, пред
Административния съд – Пазарджик.

8056

Председател:
Хр. Калоянов

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 63
от 8 февруари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на Община „Марица“, касаещо
разширение на структурна единица 504-Смф
(смесена многофункционална устройствена единица/зона) по общ устройствен план (ОУП) на
Община „Марица“ в обхвата на поземлен имот с
идентификатор № 73122.16.143, в съответствие с
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Решение № 46, взето с протокол № 3 от 21.02.2017 г.
на Общинския съвет „Марица“, по кадастралната
карта на с. Трилистник, местност Долна поляна,
община „Марица“, с площ и регистър с координати
на граничните точки по приложената ситуация
за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от решението.
Председател:
Г. Трендафилова
8033

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 872
от 3 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 112
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията при Община Силистра, взето на
заседание с протокол № 16 от 13.07.2018 г., одоб
рява подробен устройствен план на територията
на община Силистра: „ПУП – ПП за изграждане
на трасе за разпределителен газопровод за нуждите на „Ситигаз България“ – ЕАД, в землището
на с. Калипетрово, с. Айдемир и гр. Силистра,
община Силистра.
Председател:
М. Димитрова
8057

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 1200
от 1 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за обект: „Кабелиране на ВЛ 20 kV
„Аполония“, ПС „Приморско“, в участъка от СРС
№ 20 до СБС № 20/1 (отклонение към ТП „ВСП
Смокиня“), преминаваща през ПИ 67800.9.193,
м. Синетудис, землище гр. Созопол.
Решението може да се обжалва по реда на
чл. 215 от ЗУТ пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
Кр. Германова
8022

ОБЩИНА ТРЯВНА
РЕШЕНИЕ № 123
от 2 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Трявна, реши:
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Одобрява подробен устройствен план (ПУП)
за частично изменение на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І – стопански
двор на ТКЗС в кв. 8, УПИ – за озеленяване,
и УПИ – за гробище, в кв. 10 по плана на кв.
Хитревци, гр. Трявна, както следва:
С ПУП – план за регулация се извършват
следните промени: улица с о.т. 36-39 се променя в
източния край и ширината от 8,0 м се променя на
6,0 м, отпадат о.т. 36 и 39 и се създава нова осова
точка 36а; променя се южната линия на улица с
о.т. 36-37-38 до о.т. 40; улица с о.т. 42-66 отпада,
като се оформя само пешеходна алея с ширина
3,0 м към гробището; променя се североизточната линия на улица с о.т. 40-41 до о.т. 42, като
новото положение съвпада с крайния контур на
урбанизираната територия по КК. Отпада улица
с о.т. 42-43-44. Създава се нова осова точка с
номер 96. Създават се нови улици: улица с нови
осови точки от о.т. 81 до 94, която е част от ПИ
73403.503.9504; улица с нови осови точки от о.т. 9594-93-97, която е част от ПИ 73403.503.9503; улица
с нови осови точки от о.т. 93-92-91-90-89-88-87-8685-82-83-84, завършваща с уширение (тупик), която
е част от ПИ 73403.503.9505 и ПИ 73403.503.206.
Вследствие на промените на уличната регулация
се променят границите на кв. 8 и 10 и се оформят
два нови квартала 11 и 12. В кв. 8 отпада УПИ
І – за стопански двор на ТКЗС, и се обособяват
следните нови урегулирани поземлени имота: УПИ
І-118 – за жил. строителство, с площ 1544 кв. м,
УПИ ІІ-90 – за хотелиерство, с площ 2155 кв. м,
УПИ ІІІ-90 – за хотелиерство, с площ 934 кв. м,
УПИ ІV-90 – за хотелиерство, с площ 964 кв. м,
УПИ V-90 – за хотелиерство, с площ 905 кв. м,
УПИ VІ-91 – за жил. строителство, с площ 2482
кв. м, и УПИ VІІ-94 – за жил. строителство, с
площ 1080 кв. м. В кв. 11 се обособяват три нови
урегулирани поземлени имота: УПИ І-116, 48 – за
трафопост, с площ 179 кв. м, УПИ ІІ-117 – за жил.
строителство, с площ 450 кв. м и УПИ ІІІ-121 – за
жил. строителство, с площ 300 кв. м. В кв. 12 се
обособява един УПИ І-95 – за жил. строителство,
с площ 8470 кв. м. В кв. 10 се обособяват три нови
урегулирани поземлени имота: УПИ І-122, 120,
123, 92 – за жил. строителство, с площ 4291 кв.
м, УПИ ІІ – за озеленяване, с площ 904 кв. м и
УПИ ІІІ-93, 127 – за гробище, с площ 1404 кв. м,
като регулационните му линии изцяло съвпадат
с ПИ 73403.503.93 и 73403.503.127 по КК.
С ПУП – план за застрояване за всички урегулирани поземлени имоти, получени в резултат от
ЧИ на ЗРП с отреждане „за жилищно строителство“, се установяват следните градоустройствени
показатели:
– зона Жм;
– плътност на застрояване – макс. 60 %;
– Кинт. – макс. 1,2;
– озеленяване – мин. 40 %;
– характер на застрояване – нискоетажно (до
10 м);
– начин на застрояване – свободно.
За урегулирани поземлени имоти с отреждане
„за хотелиерство“ се установяват следните градоустройствени показатели:

БРОЙ 72

ДЪРЖАВЕН

– зона Оо (обществено обслужване);
– плътност на застрояване – макс. 60 %;
– Кинт. – макс. 1,2;
– озеленяване – мин. 40 %;
– характер на застрояване – нискоетажно (до
10 м);
– начин на застрояване – свободно.
За УПИ І-116, 48 с отреждане „за трафопост“
се установяват следните градоустройствени показатели:
– зона – техническа инфраструктура;
– плътност на застрояване – макс. 60 %;
– Кинт. – макс. 1,2;
– озеленяване – мин. 40 %;
– характер на застрояване – нискоетажно (до
10 м);
– начин на застрояване – свободно.
С ПУП – план за застрояване се въвеждат
ограничителни линии на застрояване за основното строителство и сервитут на съществуващ
електропровод.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване до Административния съд – Габрово, чрез Община Трявна.
Председател:
С. Кръстева
8045
44. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за търсене и проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площ „Росен“, разположена в землищата на с. Стефаново, с. Друган и
с. Кондофрей, община Радомир, област Перник,
описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4578022

8474875

2.

4577756

8475344

3.

4577884

8475918

4.

4577225

8476164

5.

4577080

8475884

6.

4577446

8475731

7.

4577080

8475125

8.

4576604

8474647

9.

4577178

8474147

8058
45. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
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т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 7 от Закона за подземните богатства – минни
отпадъци, в площ „Окисни табани Север“, разположена в землището на с. Цар Асен, община
Пазарджик, област Пазарджик, и описана със
следните координати в координатна система
1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4566214

8581330

2.

4566214

8581763

3.

4566020

8581824

4.

4565873

8581664

5.

4565813

8581664

6.

4565714

8581412

8062
46. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за търсене и проучване
на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
търсене и проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площ „Могилата“, разположена
в землището на с. Лютиброд, община Мездра,
област Враца, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:

№

Х (m)

Y (m)

1.

4647646

8521849

2.

4647560

8521895

3.

4647443

8521912

4.

4647436

8521800

5.

4647616

8521706

6.

4647655

8521716

8080
89. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„Събиране“, отдел „Публични вземания“, на
основа н ие ч л. 253 о т Да н ъч но - оси г у ри т елния процесуален кодекс с постановление за
възлагане на недвижим имот № С180022-0950000008/2.08.2018 г. възлага на Мартин Симеонов
Петров с постоянен адрес: София, ж.к. Дианабад,
бл. 6, ет. 2, ап. 5, следните недвижими имоти: 1.
1/4 идеални части от урегулиран поземлен имот
XXIII-941, 942 с идентификатор 68134.905.3244
по плана на гр. София с адрес на поземления
имот: София, район „Лозенец“, ул. Емануил
Попдимитров, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-739 от 21.11.2017 г. на изпълнителния
директор на АГКК, последно изменение със За-
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повед № 18-5849 от 13.07.2018 г. на началника на
СГКК – София, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м), трайно предназначение
на територията: урбанизирана, целият с площ
1352 кв. м, стар идентификатор: 68134.905.942;
68134.905.941, номер по предходен план: 941, 942,
кв. 18, парцел XXIII, при съседи: 68134.905.946,
68134.905.945, 68134.905.32 45, 68134.905.32 46,
68134.905.3081, който имот съответства с имот
по нотариален акт урегулиран поземлен имот
XXIII-941, 942 от кв. 18 по плана на гр. София,
м. Ви т оша ВЕЦ – Симеоново, к в. Лозенец,
ул. Емануил Попдимитров, утвърден със Заповед № РД-50-1107 от 27.11.1995 г., потвърдена с
Решение № 85 по протокол № 56 от 6.08.2003 г.
на СОС, Решение № 44, т. 2 по протокол № 24
от 30.03.2001 г. на СОС и Заповед № РД-09-200
от 11.07.2007 г., целият с площ 1352 кв. м, при
съседи по скица: ул. Емануил Попдимитров,
улица – тупик, УПИ XXXIII-941, 942 и УПИ
X XII-946, които два у регулирани поземлени
имота отговарят на парцел ІХ-3702 от кв. 18 по
плана на гр. София, м. Витоша ВЕЦ – Симеоново, при съседи по документ за собственост:
улица, и парцели XX, XI, XII, XIV, XVI, XVII,
който парцел по титул за собственост е с площ
2230 кв. м; 2. 1/4 идеални части от урегулиран
поземлен имот XXXIII-941, 942 с идентификатор
68134.905.3245 по плана на гр. София с адрес
на поземления имот: София, район „Лозенец“,
ул. Емануил Попдимитров, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-739 от 21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-5849 от 13.07.2018 г. на
началника на СГКК – София, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м), трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
целият с площ 622 кв. м, стар идентификатор:
68134.905.942, 68134.905.941, номер по предходен
план: 941, 942, кв. 18, парцел XXXIII, при съседи: 68134.905.945, 68134.905.944, 68134.905.943,
6 8134.9 05.94 0, 6 8134.9 05.939, 6 8134.9 05. 32 4 6 ,
68134.905.3244, който имот съответства с имот
по нотариален акт урегулиран поземлен имот
XXXIII-941, 942 от кв. 18 по плана на гр. София, м. Витоша ВЕЦ – Симеоново, кв. Лозенец,
ул. Емануил Попдимитров, утвърден със Заповед № РД-50-1107 от 27.11.1995 г., потвърдена с
Решение № 85 по протокол № 56 от 6.08.2003 г.
на СОС, Решение № 44, т. 2 по протокол № 24
от 30.03.2001 г. на СОС и Заповед № РД-09-200
от 11.07.2007 г., целият с площ 622 кв. м, при
съседи по скица: улица – тупик, УПИ XIII-939,
У ПИ XIV-940, У ПИ X V-943,У ПИ X V III-944,
УПИ XIX-945, УПИ XXIII-941, 942.
8036
30. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление изх.
№ С180022-091-0000565 от 16.08.2018 г. възлага
на Карамфил Димитров Димитров с адрес:
София, кв. Драгалевци, ул. Христина Морфова
№ 45, следния недвижим имот: търговски обект
(магазин) на един етаж и мазе с площ 40 кв. м,
РЗП 98 кв. м, намиращ се в с. Кожинци, община
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Трън, област Перник, с граници: от две страни
улица и общинска земя, заедно с правото на
строеж върху мястото, върху което е построен, ведно с всички подобрения върху имота за
сумата 3066 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
по местонахождението на имота.
8037
51. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Дерматология и венерология“, за нуждите на
Катедрата по дерматология и венерология към
УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски
№ 1, Клиника по кожни и венерически болести
към УМБАЛ „Александровска“, ет. 1, кабинет
№ 115, тел.: 02/9230 456, 02/9230 684.
8020
7. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, анулира обявление
№ 7511 за обявяване на конкурси (ДВ, бр. 67 от
2018 г.) и обявява конкурси за главни асистенти,
както следва: в професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия по
дисциплините „Основи на архитектурното проектиране“ и „Основи на паркоустройството и
ландшафтна архитектура“ за нуждите на катедра
„История и теория на архитектурата“ – един,
със срок 2 месеца; по дисциплината „Изобразителни средства“ за нуж дите на катедра
„История и теория на архитектурата“ – един,
със срок 2 месеца; по дисциплината „Основи
на архитектурното проектиране“ за нуждите
на катедра „История и теория на архитектурата“ – един, със срок 2 месеца; по дисциплината
„Инженерно-строителна графика“ за нуждите
на катедра „Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика“ – един, със срок 2
месеца; по научна специалност „Автоматизация
на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителството)“ за нуждите
на катедра „А втоматизаци я на ин женерни я
труд“ – един, със срок 2 месеца; по научна специалност „Строителна механика, съпротивление на
материалите и теоретична механика (строителна
механика)“ за нуждите на катедра „Строителна
механика“ – един, със срок 2 месеца; за нуждите
на катедра „Жилищни сгради“ – един, със срок
2 месеца; за нуждите на катедра „Организация
и икономика на строителството“ – двама, със
срок 2 месеца; в професионално направление
8.2. Изобразително изкуство по дисциплината
„Моделиране“ за нуждите на катедра „Рисуване и
моделиране“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
университета, София, бул. Хр. Смирненски № 1,
отдел „Човешки ресурси“, сграда ректорат, ет. 2,
кабинет № 202, тел.: 02/963-52-45, вътр. 449 и
02/866-90-54.
8081
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69. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за прием на редовни и задочни
докторанти по държавна поръчка за учебната 2018 – 2019 г. съгласно Решение № 341 на Министерския съвет от 21.05.2018 г. по следните научни специалности (докторски програми):
Области на висше образование, професионални направления и
докторски програми

Форми на
обучение
редовна задочна

1. Педагогически науки
1.2. Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика – ПФ

3

1

Теория на възпитанието и дидактика (социална работа) – МФ

1

-

Специална педагогика – ПФ

2

-

2

-

2

-

Икономика и управление (по отрасли) – СФ

1

-

Народно стопанство (вкл.����������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������
регионална икономика и история на народното стопанство) – СФ

-

2

Морфология – АФ

1

-

Екология и опазване на екосистемите – АФ

1

-

Микробиология – АФ

2

-

Биохимия – АФ

1

-

Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла
и обувки – ФТТ

1

-

Технология на шевното производство – ФТТ

1

-

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрас
ли) – ФТТ

1

-

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
(по отрасли) – ФТТ

1

-

1

-

1

-

Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване – АФ

1

-

Говедовъдство и биволовъдство – АФ

1

-

Овцевъдство и козевъдство – АФ

1

-

Свиневъдство – АФ

1

-

Специални отрасли (промишлен дивеч) – АФ

1

-

1.3. Педагогика на обучението по ……..
Методика на обучението по математика – ПФ
3. Социални, стопански и правни науки
3.4. Социални дейности
Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални
дейности) – МФ
3.8. Икономика

4. Природни науки, математика и информатика
4.3. Биологически науки

5. Технически науки
5.1. Машинно инженерство

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

5.12. Хранителни технологии
Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла
и парфюмерийно-козметичните препарати – ФТТ  	
5.13. Общо инженерство
Технология на млякото и млечните продукти – АФ
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
6.3. Животновъдство
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6.4. Ветеринарна медицина
Ветеринарно-санитарна експертиза

1

1

Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване

1

-

Фармакология

1

-

Физиология на животните и човека

1

-

Патология на животните

3

-

Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания
по животните

1

-

Ветеринарна микробиология

1

1

Паразитология и инвазионни болести на животните и човека

-

1

Анатомия, хистология и цитология

1

-

Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни

1

1

Епидемиология 	

1

-

Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)

1

-

7. Здравеопазване и спорт
7.1. Медицина

7.4. Обществено здраве
Управление на здравните грижи

1

-

ОБЩО:

41

7

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление до декана по образец (от
сайта на университета – www.uni-sz.bg), заведено
в деловодството на факултета; 2. автобиография – европейски формат; 3. диплома с приложението (оригинал или нотариално заверено копие)
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ или академична справка за
завършено обучение (оригинал или нотариално
заверено копие); 4. когато дипломата е за придобита в чужбина степен на висше образование
или за периоди на обучение, завършени в чуждестранни висши училища, признати по законодателството на съответната държава, кандидатът
прилага и решение на комисия по процедурата
„За признаване от Тракийски университет на
придобита в чужбина степен на висше образование“; 5. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна
област; 6. документ за платена такса. Таксите
за кандидатстване и обучение на докторантите
са поместени в сайта на Тракийския университет. Подаване на документи във: Медицински
факултет – Научен отдел – ул. Армейска № 11,
тел. 042/664468; Аграрен факултет – стая № 410,
тел. 042/699387; Ветеринарномедицински факултет – Научен отдел, тел. 042/699506;  Педагогически факултет – Научен отдел, ул. Армейска №
9, тел. 042/613758; Стопански факултет – Научен
отдел, тел. 042/699409; факултет „Техника и
технологии“ – Ямбол, ул. Граф Игнатиев № 38,
тел. 046/669181.
8063

6. – Община Бобошево на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР)
в обхват: улица с осови точки 144 ÷ 145 ÷ 147
между кв. № 68 и № 75 по РЗП на гр. Бобошево, с цел промяна на уличната регулация и
максималното є уеднаквяване с пътя намясто.
Проектът за изменението на ПУП – ПР, обхваща
изменението на улицата и засяга непосредствено
само УПИ № V-738 и № VI-739 от кв. 75 по плана на гр. Бобошево. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с проекта в сградата на
ОбА – Бобошево, и да направят своите писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Бобошево, на
адрес: гр. Бобошево 2660, ул. Иван Кепов № 3. За
допълнителна информация: всеки работен ден от
8 до 16,30 ч. на тел.: 07046/23-54, факс: 07046/2344, e-mail: obst_boboshevo@mail.bg.
8023
7. – Община Бобошево на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) по чл. 110, ал. 1, т. 3 – план
за регулация (ПР) в обхват улица с осови точки
№ 36 и № 56 между кв. № 13 и № 17 по РЗП на
с. Усойка с цел промяна на уличната регулация
и стесняване на улицата от 12,50 м на 9 м. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта
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в сградата на ОбА – Бобошево, и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация – Бобошево, на адрес: гр. Бобошево 2660, ул. Иван
Кепов № 3. За допълнителна информация всеки
работен ден от 8 до 16,30 ч. на тел.: 07046/23-54,
факс: 07046/23-44, e-mail: obst_boboshevo@mail.bg.
8024
8. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за ПИ 72624.454.66 за обект: Водопровод за водоснабдяване на ПИ 72624.447.458 в
землището на гр. Добрич. Проектът е изложен в
Центъра за услуги и информация на Община гр.
Добрич, работно място № 8. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план до общинската администрация – гр. Добрич.
8059
1. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е преработен
изготвеният проект за изменение на ПУП – ПР
(подробен устройствен план – план за регулация) и изработен ПЗ (план за застрояване) на
стопански двор ПИ 501.1 по кадастралния план
на с. Лозарево, квартали 1 и 3 по регулационния
план на с. Лозарево и квартал 55 (нов), като се
създават нови улици: с о.т. 200-201-202-203-205, с
о.т. 203-204, с о.т. 2-206-207-208-209-210, с о.т. 3-211,
с о.т. 209-211-212-214, с о.т. 212-213 и с о.т. 214-215;
в квартал 1 се обособяват самостоятелни УПИ:
I – за жилищно строителство, ІІ – за жилищно
строителство, ІІІ – за контролно-диагностичен
пункт за автомобили, и IV – за складова и производствена дейност; в квартал 3 се обособяват самостоятелни УПИ: I – за жилищно строителство,
ІІ – за жилищно строителство, ІІІ – за жилищно
строителство, IV – за жилищно строителство,
V – за жилищно строителство, VI – за жилищно
строителство, VII – за жилищно строителство,
VІІІ – за жилищно строителство, IX – за озеленяване, Х – за стопански двор, XІ – за бензиностанция, ХІІ – за складова и производствена дейност,
ХІІІ – за складова и производствена дейност,
XIV – за складова и производствена дейност,
XV – за озеленяване, XVI – за стопански двор,
XVII – за складова и производствена дейност,
XVIII – за складова и производствена дейност,
XIX – за складова и производствена дейност, и
ХХ – за складова и производствена дейност; в
новосъздадения квартал 55 се обособяват УПИ:
I – за складова и производствена дейност, ІІ – за
складова и производствена дейност, и ІІІ – за
озеленяване, с предвиденото свободно и свързано
застрояване в новообразуваните УПИ, при запазване на съществуващите сгради като елемент на
основно застрояване. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, дейност „УТ“,
ет. 2, стая 3. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8025
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623. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 от
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през октомври
2018 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 8.10.2018 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3044/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2/2017 по описа на Окръжен съд Разград, подадена
о т „С та вен“ – А Д, ч рез а д вок ат Рос т исла в
С та н и м и ров Ток мач иев, Горна О ря хови ца,
ул. Вичо Грънчаров 9, вх. А, ет. 2, офис 8, срещу
Стефан Здравков Кулов чрез особен представител
Мария Николаева Павлова, Разград, ул. Иван
Вазов 7, ет. 3, офис 12.
Четвърто граж данско отделение, 253/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 13684/2016 по оп иса на С офи йск и
г ра дск и с ъд , пода дена о т Га л я С ви ленова
М ари нов а ч р е з а д в ок ат С ви лен М ари нов,
с. Връв, област Видин, ул. Панайот Хитов 1,
срещу „Байер България“ – ЕООД, чрез адвокат
Радослав А лександров, София, бул. Патриарх
Евтимий № 82.
Четвърто гражданско отделение, 910/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
382/2017 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от „Стомана Индъстри“ – АД, чрез
адвокат Христо Михайлов, София, кв. Лозенец,
бул. Джеймс Баучер 103, бл. 2, ет. 2, офис 5,
срещу Бойка Стефанова Захариева чрез адвокат
Цанка Мирчева, София, бул. Витоша 192, вх. А,
ет. 4, ап. 8; „Еврометал“ – ООД, чрез адвокат
Магдалена Атанасова, Перник, ул. Търговска 46.
Четвърто гражданско отделение, 1383/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 202/2017 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, пода дена о т Общ ина Две
могили чрез адвокат Валентин Вълков, Русе,
ул. Пет ко Д. Пет ков 21, вх. А , ет. 1, ап. 2,
срещу Ива Рашкова Рангелова чрез адвокат
Николинка Мянкова, Русе, ул. Тодор Александров
7, Адвокатско дружество „Стефанова, Мянкова,
Стефанов“; Айтен Назафирова Куруджиева чрез
особен представител Корнелия Добрева, Русе,
бул. Липник 123, Бизнес парк – Русе, сграда А,
ет. 2; Волена Рашкова Рангелова чрез адвокат
Димитър Христов, Русе, ул. Петко Д. Петков 21,
вх. Б, ет. 1; Рамзи Ахмедов Мюмюнов чрез адвокат
Байчо Георгиев, Две могили, пл. Филип Тотю 1;
Антон Йорданов Христофоров чрез адвокат Байчо
Георгиев, Две могили, пл. Филип Тотю 1; Ахмед
Зекериев Юсеинов чрез адвокат Байчо Георгиев,
Две могили, пл. Филип Тотю 1; Ахмед Юмеров
Хасанов чрез адвокат Байчо Георгиев, Две могили,
пл. Филип Тотю 1; Ашим Селимов Мустафов чрез
адвокат Байчо Георгиев, Две могили, пл. Филип
Тотю 1; Айдън Хасанов Ахмедов чрез адвокат
Байчо Георгиев, Две могили, пл. Филип Тотю
1; Амиш Алиев Ахмедов чрез адвокат Байчо
Георгиев, Две могили, пл. Филип Тотю 1; Асан
Юсниев Мехмедов чрез адвокат Байчо Георгиев,
Две могили, пл. Филип Тотю 1; Ахмед Ахмедов
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Алиев чрез адвокат Байчо Георгиев, Две могили,
пл. Филип Тотю 1; Ашим Ибрямов Хасанов чрез
адвокат Байчо Георгиев, Две могили, пл. Филип
Тотю 1; Айше Хасанова Мехмедова чрез адвокат
Байчо Георгиев, Две могили, пл. Филип Тотю
1; Асан Наимов Асанов чрез адвокат Байчо
Георгиев, Две могили, пл. Филип Тотю 1; Билял
Адемов Рашидов чрез адвокат Байчо Георгиев,
Две могили, пл. Филип Тотю 1; Георги Ангелов
Георгиев чрез адвокат Байчо Георгиев, Две могили,
пл. Филип Тотю 1; Гинка Йовкова Велчева чрез
адвокат Байчо Георгиев, Две могили, пл. Филип
Тотю 1; Георги Ангелов Иванов чрез адвокат
Байчо Георгиев, Две могили, пл. Филип Тотю 1;
Ганиме Илиязова Ибишева чрез адвокат Байчо
Георгиев, Две могили, пл. Филип Тотю 1; Димитър
Петров Димитров чрез адвокат Байчо Георгиев,
Две могили, пл. Филип Тотю 1; Дамян Георгиев
Димов чрез адвокат Байчо Георгиев, Две могили,
пл. Филип Тотю 1; Елка Стефанова Николова
чрез адвокат Байчо Георгиев, Две могили, пл.
Филип Тотю 1; Зюрап Ферадов Юсеинов чрез
адвокат Байчо Георгиев, Две могили, пл. Филип
Тотю 1; Георги Георгиев Маринов чрез адвокат
Байчо Георгиев, Две могили, пл. Филип Тотю 1;
Илияз Илиязов Мюмюнов чрез адвокат Байчо
Георгиев, Две могили, пл. Филип Тотю 1; Илми
Мустафов Ибрямов чрез адвокат Байчо Георгиев,
Две могили, пл. Филип Тотю 1; Исуф Юсеинов
Карамехмедов чрез адвокат Байчо Георгиев, Две
могили, пл. Филип Тотю 1; Кадир Неджибов
Неджибов чрез адвокат Байчо Георгиев, Две
могили, пл. Филип Тотю 1; Мейсут Мехмедов
Мустафов чрез адвокат Байчо Георгиев, Две
могили, пл. Филип Тотю 1; Марианка Цанкова
Пантилеева чрез адвокат Байчо Георгиев, Две
могили, пл. Филип Тотю 1; Мустафа Мехмедов
Зоров чрез адвокат Байчо Георгиев, Две могили, пл.
Филип Тотю 1; Никола Костадинов Чобанов чрез
адвокат Байчо Георгиев, Две могили, пл. Филип
Тотю 1; Нуретин Ниязиев Кяшифов чрез адвокат
Байчо Георгиев, Две могили, пл. Филип Тотю 1;
Неджиб Неджибов Мехмедов чрез адвокат Байчо
Георгиев, Две могили, пл. Филип Тотю 1; Ниязи
Кяшифов Хасанов чрез адвокат Байчо Георгиев,
Две могили, пл. Филип Тотю 1; Никола Василев
Колев чрез адвокат Байчо Георгиев, Две могили,
пл. Филип Тотю 1; Неждет Адемов Рашидов чрез
адвокат Байчо Георгиев, Две могили, пл. Филип
Тотю 1; Ниази Неджебов Мехмедов чрез адвокат
Байчо Георгиев, Две могили, пл. Филип Тотю
1; Нада Атанасова Иванова чрез адвокат Байчо
Георгиев, Две могили, пл. Филип Тотю 1; Пена
Стефанова Цанева чрез адвокат Байчо Георгиев,
Две могили, пл. Филип Тотю 1; Райко Йорданов
Ганев чрез адвокат Байчо Георгиев, Две могили,
пл. Филип Тотю 1; Сали Алиев Карамехмедов
чрез адвокат Байчо Георгиев, Две могили, пл.
Филип Тотю 1; Сунай Мехмедов Салимов чрез
адвокат Байчо Георгиев, Две могили, пл. Филип
Тотю 1; Сабри Мехмедов Гьокменов чрез адвокат
Байчо Георгиев, Две могили, пл. Филип Тотю
1; Себатин Абилов Хасанов чрез адвокат Байчо
Георгиев, Две могили, пл. Филип Тотю 1; Султана
Алиева Мехмедова чрез адвокат Байчо Георгиев,
Две могили, пл. Филип Тотю 1; Федае Салимова
Комерова чрез адвокат Байчо Георгиев, Две
могили, пл. Филип Тотю 1; Якуб Кадиров Ахмедов
чрез адвокат Байчо Георгиев, Две могили, пл.
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Филип Тотю 1; Неджиб Исуфов Хасанов чрез
адвокат Байчо Георгиев, Две могили, пл. Филип
Тотю 1; Ана Михова Цанева, с. Чилнов, община
Две могили, ул. Христо Ботев 5; Вярка Ангелова
Христова, София, ж. к. Младост 4, бл. 359, вх. 5,
ет. 6, ап. 16; Ремзие Ахмед Хюсеин, с. Чилнов,
област Русе, община Две могили, ул. Димитър
Благоев 9; Нихат Сами Хюсеин, с. Чилнов,
област Русе, община Две могили, ул. Димитър
Благоев 9; Нермин Самиева Мустафова, Русе,
ул. Ганчо Карамаждраков 3, вх. 8, ет. 4, ап. 12;
Ганиме Мехмедова Зекериева, с. Чилнов, област
Русе, община Две могили, ул. Рила 8; Симеон
Костадинов Симеонов, Русе, ул. Тулча 6, вх. 2,
ет. 4; Ангел Цонев Дончев, с. Чилнов, област
Русе, община Две могили, ул. Георги Димитров
5; Верка Димитрова Георгиева, с. Чилнов, област
Русе, община Две могили, ул. Никола Вапцаров 4;
Дамян Борисов Ангелов, с. Чилнов, област Русе,
община Две могили, ул. Рила 4; Любен Борисов
Йорданов, с. Чилнов, област Русе, община Две
могили, ул. Вела Пискова 3; Раиф Сюлейманов
Раифов,���������������������������������������
 ��������������������������������������
с. Чилнов, обл������������������������
аст ��������������������
Русе, ��������������
община Две могили, ул. Димитър Благоев 20; Нежати Назифов
Васуфов, Бяла, област Русе, ул. Воден 2; Мезуне
Ахмедова Бейтулова чрез адвокат Байчо Георгиев,
Две могили, пл. Филип Тотю 1; Севджихан
Месудов Мехмедов чрез адвокат Байчо Георгиев,
Две могили, пл. Филип Тотю 1; Зейнеб Мехмедова
Шакирова, с. Чилнов, община Две могили, област
Русе, ул. Плиска 1.
Четвърто гражданско отделение, 1594/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1662/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Община Гърмен чрез адвокат Йоанна
Чорева, София, кв. Казичене, Северна промишлена
зона, ул. Индустриална 3; „А – Строй“ – ЕООД,
чрез адвокат Йоанна Чорева, София, кв. Казичене,
Северна промишлена зона, ул. Индустриална
3, срещу Селвет Мехмед Близнак чрез адвокат
Катя Панайотова, София, бул. Ген. Тотлебен
2, вх. Г, ет. 2, ап. 4 и трета страна „Експрес
консулт“ – ЕООД, Благоевград, ул. Зора 4.
Четвърто гражданско отделение, 1634/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 879/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Пламен Стефанов Цеков
чрез адвокат Майкъл Билал Ел-Тал, София,
ж.к. Лагера, ул. Баба Илийца, бл. 17, вх. Б, ет. 1,
ап. 3, срещу Михаил Алексиев Захариев чрез
адвокат Христина Тошкова, София, бул. Мадрид
9; Петър Алексиев Колев, София, ул. Тракия 10,
ет. 2; Владимир Георгиев Младенов чрез адвокат
Христина Тошкова, София, бул. Мадрид 9.
Четвърто гражданско отделение, 1671/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9/2018 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Фондация „НЕТ“ чрез адвокат Албена
Ботева, Пловдив, ул. Борба 11, ап. 6, срещу Диана
Радева Трушанова чрез адвокат Стоян Парпулов,
Пазарджик, ул. Цар Самуил 14, офис 1.
НА 9.10.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4371/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
678/2017 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество, София, бул. Княз Дондуков
9, срещу Александър Веселинов Мешев чрез
адвокат Илия Янев, София, ул. Позитано 8, ет. 5,
офис 12 и контролираща страна Прокуратурата на
Република България, София, ул. бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 281/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
113/2017 по описа на Апелативен съд Варна,
пода дена о т Р уфат Хасанов Мустафов ч рез
адвокат Диана Аспарухова, Варна, ул. Генерал
Столипин 7, ет. 1; Хабибе Ахмедова Мустафова
чрез адвокат Диана Аспарухова, Варна, ул. Генерал
Столипин 7, ет. 1; Нели Николаева Георгиева
чрез адвокат Пламен Ангелов, София, ул. Ангел
Кънчев 11, ет. 4, ап. 4, срещу Мария Георгиева
Пеева като настойник на Анжелика Бориславова
Манджукова чрез адвокат Силвия Пенева, Шумен,
ул. Добри Войников 9 – 13; Лора С т оянова
Георгиева като настойник на Мишел Бориславова
Манджукова чрез адвокат Силвия Пенева, Шумен,
ул. Добри Войников 9 – 13, и контролираща страна
Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна,
Варна, ул. Георги Сава Раковски 62; Дирекция
„Социално подпомагане“ – Бургас, Бургас, ж. к.
Братя Миладинови, бл. 42.
Четвърто гражданско отделение, 431/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1187/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Интеркапитал Пропърти
Дивелопмънт“ – АДСИЦ, чрез адвокат Стилиян
Недев, София, ул. Граф Игнатиев 24, ет. 1, срещу
Максим Викторович Гончаров чрез адвокат
Павлина Вълканова, Бургас, ул. Хан Аспарух
3, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 615/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1482/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Прокуратурата на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Христо
Петров Христов чрез адвокат Красимир Йорданов
Борисов, София, ул. Алабин 33, кантора 329.
Четвърто гражданско отделение, 845/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 538/2017 по описа на Окръжен съд
Благоевград, подадена от Проку рат у рата на
Република България,София, бул. Витоша 2, срещу
Иван Атанасов Георгиев чрез адвокат Димитрина
Харамлийска, Петрич, ул. Полковник Дрангов 2.
Четвърто гражданско отделение, 1088/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
381/2017 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Георги Величков Ташутев чрез адвокат
Красимир Гочев, Златоград, ул. Стефан Стамболов
20, срещу ЕТ „Нора – Лукс – 66 – Норка Ташутева“
чрез адвокат Галина Югова, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 68, ет. 3, офис 1.
НА 10.10.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4963/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
219/2017 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от Прокуратурата на Република България, София,
бул. Витоша 2, срещу Марин Стоянов Колев
чрез адвокат Димитринка Димитрова, Ямбол,
ул. Жорж Папазов 14, кантора 306.
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Четвърто гражданско отделение, 406/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
243/2017 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Руси Гецов Русев чрез
адвокат Димитър Стефанов Стефанов, Русе,
ул. Борисова 8, ет. 3, срещу „Д А В – Виктор
Е п щ а й н “ – Е О ОД , п р е д с т а в л я в а н о о т
у п р а ви т е л я Ви к т о р Е п щ а й н ч р е з а д в ок ат
Камелия Кожухарова, Русе, ул. Александровска
80; Елена Георгиева Русева чрез адвокат Димитър
Стефанов, Русе, ул. Борисова 8, ет. 3; Георги
Русев Русев чрез адвокат Димитър Стефанов,
Русе, ул. Борисова 8, ет. 3.
НА 11.10.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4288/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4536/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Антон Георгиев Пешев чрез адвокат
Николай Шарапов, София, ул. Граф Игнатиев
7А, ет. 4, срещу Васил Георгиев Баждаров чрез
адвокат Емилия Станчева, София, ул. Алабин 33,
вх. А, ет. 2, кантора 243.
Четвърто гражданско отделение, 4719/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3381/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Мария Миткова Нейчева чрез адвокат
Галина Драгнева, София, ул. Г. С. Раковски 127,
ет. 4, кантора 433, срещу „България Ер“ – АД,
София, бул. Брюксел 1, Аерогара София.
Четвърто гражданско отделение, 269/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 419/2017 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Иван Пасков Петков чрез
адвокат Елена Георгиева Иванова, Пловдив,
ул. Хан Кубрат 2, срещу Илиян Сашков Шаханов
чрез адвокат Милко Маринов Тонев, Пловдив,
бул. Марица 69, ет. 1, офис 3.
Четвърто гражданско отделение, 754/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1328/2017 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от „Бизон – Инс“ – ООД, чрез адвокат
Габриела Михайлова, Казанлък, пл. Севтополис
15А, ет.4, офис 20, срещу Иван Андреев Андреев
ч рез а д вок ат С та н ис ла ва Г ърдева-Чернева,
Казанлък, ул. Иван Вазов 3, ет. 1, офис 5.
Четвърто гражданско отделение, 1434/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2661/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Кирил Иванов Бундов, Пловдив,
ул. Поручик Въльо Стефов 3, бл. Б, ет. 2, ап. 6,
срещу Гълъбина Георгиева Терзийска чрез адвокат
Кольо Петков А ндреев, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 48, ет. 1, офис 111.
НА 15.10.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 2962/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
20/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
о т Тон и Колев Та нев ч рез а д вокат Бис т ра
Господинова, Варна, ул. Войнишка 3, вх. А, ет. 3,
ап. 12; „ИСС Инженеринг“ – ООД, чрез адвокат
Бистра Господинова, Варна, ул. Войнишка 3, вх. А,
ет. 3, ап. 12, срещу „Стоянстрой“ – ЕООД, чрез
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адвокат Милена Найденова, Варна, бул. Съборни
58А, ет. 4 и трета страна Община Варна, Варна,
бул. Осми приморски полк 43.
Второ гражданско отделение, 3639/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
645/2016 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Людмила Колева Андреева чрез
адвокат Снежана Найденова, Варна, ул. Оборище
7, офис 3; Евдокия Колева Найденова чрез адвокат
Снежана Найденова, Варна, ул. Оборище 7, офис 3,
срещу държавата чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството, представляван по
пълномощие от областния управител на област
Добрич, Добрич, ул. Независимост 5.
Второ г ра ж данско отде ление, 4085/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 922/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от държавата, представлявана
о т м и н ис т ъра на рег иона л но т о разви т ие и
благоустройството, чрез областния управител на
област с административен център Благоевград,
Благоевград, пл. Георги Измирлиев 9, срещу
„С и м о л “ – Е А Д , Б л а г о е в г р а д , у л . Ге о р г и
Измирлиев 3; „ВМС – 2012“ – ЕООД (с предишна
фирма „СМВ“ ����������������������������������
– ��������������������������������
ЕООД����������������������������
),��������������������������
в ликвидация�������������
, представлявано от управителя Владимир Ризов, Благоевград,
ул. Кешан 10, ет. 1; „БРАТ – ВР“�������������
–�����������
ООД�������
, представл явано от у правител я Владимир Ризов,
Благоевград, ул. Кешан 10, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 4211/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4349/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Володя Методиев Цанов чрез адвокат
А лберт Стоев, София, ул. Позитано 3, ет. 3,
кантора 28, срещу Иван Калинов Костурски,
София, ул. Антон П. Чехов 14, вх. А, ет. 1, ап. 2;
Иван Веселинов Дуковски, София, ж. к. Дианабад,
бл. 43, вх. А, ет. 7, ап. 13.
Второ гражданско отделение, 4499/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5282/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Татяна Евгениева Иваней-Стефанова
ч рез а д вок ат Рос ен Томов, С офи я, ул. А л.
Стамболийски 84 – 86, ет. 8, офис 43; Стефан
Тодоров Стефанов чрез адвокат Росен Томов,
София, ул. Ал. Стамболийски 84 – 86, ет. 8, офис
43, срещу Екатерина Петрова КьосеивановаЙорданска чрез адвокат Катерина Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3; Личо Обрейков
Обрейков чрез адвокат Катерина Михайловска,
София, ул. Света Софи я 8, ет. 3; Светослав
Любомиров Божилов чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3.
Второ гражданско отделение, 333/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
955/2017 по описа на Ок ръжен съд Бу ргас,
подадена от Катерина Василева Василева чрез
адвокат Евгений Мосинов, Бургас, ул. Оборище
90, ет. 1 – 2, срещу Радка Димитрова Динкова,
Карнобат, ул. Генерал Радецки 31.
Второ гражданско отделение, 486/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
401/2017 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Иванка Димитрова Станкева чрез
адвокат Даринка Боева, София, бул. Витоша 1а,
ет. 1, стая 106, срещу Георги Димитров Станкев
чрез адвокат Здравко Василев, Дупница, ул. Солун
1, ет. 2.
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Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2320/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1302/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ангел Николов Донов и Кристи
Христова Маринова, в качеството им на синдици
на „Корпоративна търговска банка“ – А Д, в
несъстоятелност, Софи я, ул. Граф Игнатиев
10, срещу „Ломско пиво“ – АД, с изпълнителен
директор Красимира Владимирова Петрова чрез
адвокат Албена Янева, София, ул. Твърдишки
проход 23, ет. 3, офис 12.
Пър в о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 2 393/2 017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4756/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Джей и Ел Център“ – АД,
ч р е з а д вок ат Йорда н Йорда нов, С о фи я,
ул. Позитано № 9Б, ет. 3, офис 7 – 8, срещу
„Интерлийз“ – ЕАД, с изпълнителен директор
Атанас Христов Ботев чрез адвокат Антоанета
Николова, Пловдив, бул. Шести септемвр 161,
вх. В, ет. 1, ап. 16.
Първ о т ърг ов с ко о тде ле н и е , 3 0 34/2 017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 702/2 017 по оп иса на А пелат и вен
съд Софи я, пода дена о т Юли яна Христ ова
Данова чрез адвокат Асен Михайлов, София,
ул. Веслец 2, ет. 5, ап. 20, срещу Застрахователно
дружество „Евроинс“ – АД, чрез адвокат Елина
Станимирова, София, ул. Христофор Колумб 43.
Първо търговско отделение, 193/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
222/2017 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Пламен Георгиев Мечев чрез
адвокат Кирил Дончев, Русе, ул. Хан Аспарух 31,
ет. 3, срещу „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
с изпълнителен директор Ани Василева Ангелова
ч р е з п р о ц е с у а л ен п р ед с т а ви т е л Пр е с и а н а
Данева, Русе, бул. Липник 54, офис 2.
Пъ р в о т ъ р г о в с к о о т д е л е н и е , 4 6 0/ 2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 420/2017 по описа на Апелативен съд
П ловд и в, пода дена о т Георг и А лекса н д ров
Тонков чрез адвокат Атанас Богданов, Пловдив,
ул. Тодор Хрулев 7, срещу „Банка ДСК“ – ЕАД,
с изпълнителни директори Виолина Маринова
Спасова и Маргарита Добрева Петрова-Кариди
чрез процесуален представител Горан Витански,
София, бул. Витоша 15, ет. 2.
Пъ р в о т ъ р г о в с к о о т д е л е н и е , 6 6 5/ 2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 3908/2017 по описа на А пелативен
съд София, подадена от „Инициативи“ – АД,
със изпълнителен директор Петър Димитров
Филипов чрез адвокат Ани Тютюнкова, София,
ул. Д-р Георги Вълкович 6, ет. 2, офис Е, срещу
„Микрофонд“ – АД, с изпълнителен директор
Георги Антонов Бресковски чрез адвокат Лазар
Добрев, София, ул. Доспат 18, ет. 1, ап. 3.
Първо търговско отделение, 820/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3963/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Община Етрополе чрез адвокат
Менко Менков, София, ул. Странджа 4, ет. 4,
срещу Министерството на околната среда и
водите, София, ул. Уилям Гладстон 67.
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НА 16.10.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3170/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
51/2017 по описа на Окръжен съд Перник, подадена
от Сашо Георгиев Станимиров чрез адвокат
Камелия Букарска, Перник, ул. Н. Цанов 22/2,
срещу Гергана Николаева Георгиева чрез адвокат
Диана Добрева, Радомир, СИ БАНК, стая 16;
Аделина Николаева Георгиева чрез адвокат Диана
Добрева, Радомир, СИ БАНК, стая 16; Мария
Асенова Спасова чрез адвокат Диана Добрева,
Радомир, СИ БАНК, стая 16; Николай Георгиев
Спасов чрез адвокат Диана Добрева, Радомир,
СИ БАНК, стая 16; Светослав Николаев Захариев,
Перник, кв. Горно Могиличе 28.
Първо гражданско отделение, 3314/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
113/2017 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от Даниел Иванов Геров чрез адвокат Георги
Георгиев, Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, кантора
409, срещу Юлия Атанасова Бочукова чрез адвокат
Ваклена Кънчева, Ямбол, ул. Жорж Папазов 9,
ет. 1; Асен Янев Моллов чрез адвокат Ваклена
Кънчева, Ямбол, ул. Жорж Папазов 9, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 3424/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
987/2016 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Анастасия Павлу Игнатиду чрез
адвокат Силвия Русанова, София, бул. Витоша
10, ет. 2, ап. 8, срещу Марика Георгиева Янева
чрез адвокат Василка Христова, Благоевград,
ул. Тодор Александров 41, ет. 2, офис 4; Станка
Кочева Капуцева чрез адвокат Василка Христова,
Благоевград, ул. Тодор Александров 41, ет. 2,
офис 4; Румен Костадинов Капуцев чрез адвокат
Васи л к а Хрис т ова , Б ла г о евг ра д , ул. Тодор
Александров 41, ет. 2, офис 4; Таня Георгиева
А н д реева ч рез а д вок ат Васи л к а Хрис т ова,
Благоевград, ул. Тодор Александров 41, ет. 2, офис
4; Елена Борисова Капуцева чрез адвокат Василка
Христова, Благоевград, ул. Тодор Александров
41, ет. 2, офис 4; Божана Стефанова Чепилова
чрез адвокат Василка Христова, Благоевград,
ул. Тодор Александров 41, ет. 2, офис 4; Василка
Стефанова Чепи лова ч рез а двокат Васи лка
Христова, Благоевград, ул. Тодор Александров
41, ет. 2, офис 4.
Първо гражданско отделение, 4015/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
617/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Цвета Косева Атанасова чрез адвокат Венцислав
Савов, Варна, ул. Бачо Киро 1, ет. 8, офис VІІІ-3;
Димо Атанасов Димов чрез адвокат Венцислав
Савов, Варна, ул. Бачо Киро 1, ет. 8, офис VІІІ3, срещу Васил Тодоров Киров чрез адвокат
Величка Джамбазова, Варна, ул. Александър
Дякович 45, ет. 4; Елия Василева Костова, Варна,
ул. Разлог, бл. 705, вх. 4, ап. 49; Димитър Николов
Мавров чрез адвокат Станислава Стоева, Варна,
бул. Мария Луиза 33, ет. 3, ап. 3; Златка Илиева
Маврова чрез адвокат Станислава Стоева, Варна,
бул. Мария Луиза 33, ет. 3, ап. 3; Елма Антонова
Кирчева чрез адвокат Станислава Стоева, Варна,
бул. Мария Луиза 33, ет. 3, ап. 3; Георги Стефанов
Нед я л ков,Ко з лод у й , у л. М и л и н К а м ък 6 0;
Емилия Йорданова Иванова чрез адвокат Бистра
Господинова, Варна, ул. Войнишка 3, вх. А, ет. 3,
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ап. 12; Янаки Георгиев Иванов чрез адвокат Бистра
Господинова, Варна, ул. Войнишка 3, вх. А, ет. 3,
ап. 12; Даниела Димитрова Боева чрез адвокат
Бистра Господинова, Варна, ул. Войнишка 3, вх. А,
ет. 3, ап. 12; Васил Димитров Видинлиев чрез
адвокат Бистра Господинова, Варна, ул. Войнишка
3, вх. А, ет. 3, ап. 12; Тодор Борисов Попов чрез
адвокат Бистра Господинова, Варна, ул. Войнишка
3, вх. А, ет. 3, ап. 12.
Първо гражданско отделение, 4116/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14109/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димитър Стоянов Дъбов чрез адвокат
Константин Димитров, София, ул. Алабин 42,
ет. 3; Мариана Атанасова Дъбова чрез адвокат
Константин Димитров, София, ул. Алабин 42,
ет. 3, срещу Ганка Борисова Бончева чрез адвокат
Мария Карадиамандиева, София, ул. Стефан
Караджа 12Г.
Първо гражданско отделение, 4300/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
626/2017 по описа на Софийски градски съд,
пода дена от Мирослав Иванов Мичев чрез
адвокат Румен Русев, София, ул. Лавеле 32, ет. 2,
кантора 11, срещу Калина Николова Даскалова
чрез адвокат Христо Трандев, София, ул. Граф
Игнатиев 23, ет. 2, ап. 12.
Първо гражданско отделение, 4772/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
727/2016 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Невенка Петрова Цветанова чрез
адвокат Светлана Ценкова Иванова, София,
ул. Брегалница 40, ет. 1, ап. 3; Любомир Иванов
Славков чрез адвокат Светлана Ценкова Иванова,
София, ул. Брегалница 40, ет. 1, ап. 3, срещу
Цветанка Боянова Стефанова чрез а двокат
Емилия Митова, София, бул. Витоша 1 А, ет. 2,
кантора 207; Валентин Цветанов Иванов чрез
адвокат Светлана Ценкова Иванова, София,
ул. Брегалница 40, ет. 1, ап. 3.
Първо гражданско отделение, 4857/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
183/2017 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Георги Тодоров Енков чрез адвокат
Ани Нинова Върбовска, София, бул. Патриарх
Евтимий 51, ап. 10, срещу Иван Тодоров Енков
чрез адвокат Георги Даринов Донков, Ботевград,
пл. Саранск 5 Г, ет. 1, офис 1; Тодор Иванов Енков
чрез адвокат Георги Даринов Донков, Ботевград,
пл. Саранск 5Г, ет. 1, офис 1.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3357/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
93/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Окан Исмет Алиман чрез адвокат
Петко Тодоров Тодоров, Пловдив, ул. Четвърти
януари 36, ет. 4, ап. 6; Анастасия Атанасова
Чокоева чрез адвокат Валентин Александров
Ройнов, Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, ет. 1,
офис 8.
Второ гражданско отделение, 3569/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5188/2015 по описа на Апелативен съд София,
пода дена о т Нел и И л иева Боя д ж иева ч рез
адвокат Андрей Иванов, София, ул. Алабин 42,
ет. 2, надпартер; Сотир Димитров Сотиров чрез
адвокат Андрей Иванов, София, ул. Алабин 42,
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ет. 2, надпартер; Елина Димитрова Сотирова чрез
адвокат Андрей Иванов, София, ул. Алабин 42,
ет. 2, надпартер, срещу Ирина Николова БотеваВладикова чрез адвокат Николай Баташки, София,
ж. к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 2, ап. 2 – 3;
Бойко Николов Ботев чрез адвокат Николай
Баташки, София, ж. к. Гоце Делчев, бл. 259,
вх. А, ет. 2 – 3.
Второ гражданско отделение, 4368/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
55/2017 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от Ивана Димитрова Павлова чрез
адвокат Красимир Иванов Босев, Монтана,
ул. Васил Левски 15, ет. 2, срещу Валя Димитрова
Мар т инова ч рез а двокат Ли ли я Григорова,
Монтана; Любомир А нгелов Мартинов чрез
адвокат Лилия Григорова, Монтана; Димитър
Кирилов Димитров чрез адвокат Васил Караджов,
Монтана; Елена К ирилова Димит рова чрез
адвокат Васил Карад жов, Монтана; Ру м яна
Йорда нова К и ри лова, Б ой ч и новц и, Облас т
Монтана, ул. Марица 7.
Второ гражданско отделение, 4432/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
968/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив,
пода дена от Янко Дими т ров Николов ч рез
адвокат Мария Георгиева, Пловдив, бул. Шести
септември 173, ет. 4, срещу Анна Стефанова
Василева чрез адвокат Ива Иванова Христозова,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 68, ет. 2, офис 5;
Росица Димитрова Николова чрез адвокат Ива
Иванова Христозова, Пловдив, ул. Райко Даскалов
68, ет. 2, офис 5; Николина Димитрова Георгиева
чрез адвокат Ива Иванова Христозова, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 68, ет. 2, офис 5; Иван Кръстев
Георгиев чрез адвокат Ива Иванова Христозова,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 68, ет. 2, офис 5.
Второ г ра ж данско отде ление, 4824/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3761/2016 по описа на Апелативен съд
Софи я, пода дена от Цветана А лексан д рова
Зд р а вков а ч р е з а д в ок ат И в а й ло Лу к а нов,
София, ул. Владайска 57А, вх. А, ет. 1; Весела
Николова Здравкова-Капева чрез адвокат Ивайло
Луканов, София, ул. Владайска 57А, вх. А, ет. 1,
срещу „Вени – 1“ – ЕООД, чрез адвокат Росица
Димитрова, София, бул. Христо Смирненски 14.
Второ гражданско отделение, 897/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
559/2017 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена
от Анелия Недялкова Бончева чрез адвокат Христо
Петров Машков, София, бул. Витоша 72, ет. 1,
ап. 4, срещу Мария Павлова Кюрчева чрез адвокат
Трифон Станев, Силистра, ул. Добруджа 41, вх. А,
ет. 4, офис 6; Анелия Павлова Босилкова, Белене,
област Плевен, ул. Персин 4.
НА 17.10.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 4650/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
216/2017 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Марина Стойова Гогева чрез адвокат
Галина Гешева, София, бул. Витоша 50, ет. 2;
Анелия Малинова Василева чрез адвокат Галина
Гешева, София, бул.Витоша 50, ет. 2, срещу Анна
Йорданова Христова чрез адвокат Благойка
Божкова, Радомир, пл. Свобода 10.

ВЕСТНИК

БРОЙ 72

Второ гражданско отделение, 4841/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
60/2017 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Стойчо Георгиев Стойчев чрез адвокат
Десислава Кадин, София, ул. Генерал Гурко 46,
ет. 1, ап. 3А, срещу Иванка Николова Стойчева
чрез адвокат Николай Николов, Елин Пелин,
пл. Св. Николай Чудотворец 2, ет. 3, кантора 10.
Второ гражданско отделение, 66/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
98/2017 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Вера Асенова Митева чрез адвокат
С а йф и е Бу з г ь о в а , Б л а г о е в г р а д , у л . Тод о р
Александров 41, ет. 2; Даниела Асенова Китанова
чрез адвокат Сайфие Бузгьова, Благоевград,
ул. Тодор А лекса н д ров 41, е т. 2; Краси м и р
Стоянов Якимов чрез адвокат Сайфие Бузгьова,
Благоевград, ул. Тодор Александров 41, ет. 2;
Мирослава Стоянова Якимова чрез адвокат Сайфие
Бузгьова, Благоевград, ул. Тодор Александров
41, е т. 2; К а ме л и я К и ри лова Ко с т а д и нова
чрез адвокат Сайфие Бузгьова, Благоевград,
ул. Тодор А лекса н д ров 41, е т. 2; М и росла в
Георг иев Кос та д и нов ч рез а д вокат Са йфие
Бузгьова, Благоевград, ул. Тодор Александров
41, ет. 2; Станимир Георгиев Костадинов чрез
адвокат Сайфие Бузгьова, Благоевград, ул. Тодор
А лександров 41, ет. 2; Цветанка Методиева
Грозда нова ч рез а двокат Са йфие Бузг ьова,
Благоевград, ул. Тодор Александров 41, ет. 2;
Любка Аврамова Попова чрез адвокат Сайфие
Бузгьова, Благоевград, ул. Тодор Александров 41,
ет. 2; Ивайло Кирилов Попов чрез адвокат Сайфие
Бузгьова, Благоевград, ул. Тодор Александров
41, ет. 2; Валентин Кирилов Попов чрез адвокат
С а йф и е Бу з г ь о в а , Б л а г о е в г р а д , у л . Тод о р
Александров 41, ет. 2; Елена Станоева Богданова
чрез адвокат Сайфие Бузгьова, Благоевград,
ул. Тодор Александров 41, ет. 2; Фиданка Славева
Б ог да нова ч р е з а д вок ат С а йфие Бу зг ь ова ,
Благоевград, ул. Тодор Александров 41, ет. 2;
Стефан Славев Богданов чрез адвокат Сайфие
Бузгьова, Благоевград, ул. Тодор Александров 41,
ет. 2, срещу Митко Якимов Китанов, Благоевград,
ул. Братя Миладинови 22.
НА 17.10.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 4625/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15528/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Велика Димитрова Бончева чрез
адвокат Илия Асенов Илиев, София, ул. Цар Асен
36, ет. 1, ап. 4, срещу Росица Белчева Димитрова
чрез адвокат Татяна Андонова Стойчева, Ямбол,
ул. Преслав 34, ет. 1, ап. 1.
Първо гра ж данско отделение, 4906/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1488/2016 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Косю Тодоров Кателиев
чрез адвокат Кирил Костов, Варна, ул. Страхив
войвода 22, ап. 21, срещу Мариян Атанасов
Кисьов чрез адвокат Ани Тинева Максимова,
Варна, ул. А лександър Малинов 23; Ру м яна
Богданова Василева чрез адвокат Ани Тинева
Максимова, Варна, ул. А лександър Малинов
23; Атанас Василев Василев чрез адвокат Боян
Илиев Жеков, Варна, ул. Сан Стефано 10; Мария
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Иванова Василева чрез адвокат Боян Илиев
Жеков, Варна, ул. Сан Стефано 10; Марина
Иванова Филчева, Варна, ж. к. Възраждане,
бл. 78, вх. Б, ет. 2, ап. 5; Ивелин Енчев Филчев,
Варна, ж. к. Възраждане 78, вх. Б, ет. 2, ап. 5;
Денка Кирова Никова, Варна, ж. к. Възраждане,
бл. 78, вх. Б, ет. 2, ап. 5; Милена Иванова Никова,
Варна, ж .к. Възраждане 78, вх. Б, ет. 2, ап. 5;
Лидия Василева Папазова, Варна, бул. Владислав
Варненчик 155, бл. 28, вх. Г, ет. 2, ап. 74; Ивайло
Димитров Папазов като настойник на Димитър
Христов Папазов, Варна, кв. Св. Иван Рилски
28, вх. Г, ет. 6, ап. 90; Николай Христов Момчев,
Варна, ул. Стефан Стамболов 31, ет. 7, ап. 23;
Полина Стоянова Момчева, Варна, ул. Стефан
Стамболов 31, ет. 7, ап. 23; Серафим Крумов
Серафимов, Вършец, ул. Иван Вазов 31А; Савка
Петрова Серафимова, Вършец, ул. Иван Вазов
31А; Валентина Колева Костова, Варна, ул. Алеко
Константинов 22, ет. 4, ап. 11; Жельо Георгиев
Желев, Добрич, ул. Струма 2, вх. Д, ет. 2, ап. 4;
Таня Стоянова Желева, Добрич, ул. Струма 2,
вх. Д, ет. 2, ап. 4; Георги Димчев Манев, Варна,
ул. Одрин 9, ет. 4, ап. 12; „Викс Инвест“ – ООД,
Варна, к. к. Златни пясъци, хотел „Златна котва“,
вх. С, ап. 13; Иван Иванов Георгиев, Варна,
ул. Одрин 10, ет. 3, ап. 4; Йордан Ранков Рандев,
Варна, ул. Евлоги Георгиев 25, вх. А, ет. 6, ап. 94;
Ранко Николов Рандев, Варна, ул. Евлоги Георгиев
25, вх. А, ет. 6, ап. 94; Станислав Ранков Рандев
чрез адвокат Милица Христова Генова, Варна,
ул. Мусала 6, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 36/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
886/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Александър Хараламбиев Бакрачев
чрез адвокат Ива Димитрова Георгиева, София,
ул. Христо Смирненски 24, срещу Петър Христов
Бакрачев чрез адвокат Николай Ников, София,
бул. Витоша 1 А, Търговски дом – кантора 364;
Йорданка А ндреева Бакрачева чрез адвокат
Радина Йорданова, София, ул. Алабин 33, вх. Б,
ет. 1, к. 116; Георги Андреев Бакрачев чрез адвокат
Радина Йорданова, София, ул. Алабин 33, вх. Б,
ет. 1, к. 116; Антон Дунев Костов чрез адвокат
Радина Йорданова, София, ул. Алабин 33, вх. Б,
ет. 1, к. 116; Даниела Дунева Стоименова чрез
адвокат Радина Йорданова, София, ул. Алабин 33,
вх. Б, ет. 1, к. 116; Румяна Иванова Бакрачева чрез
адвокат Димитър Михайлов, София, бул. Драган
Цанков 23, вх. А, ет. 2; Валентина Николова
Бакрачева чрез адвокат Димитър Михайлов,
Софи я, бул. Драган Цанков 23, вх. А, ет. 2;
Екатерина Иванова Бакрачева-Ретова чрез адвокат
Димитър Михайлов, София, бул. Драган Цанков
23, вх. А, ет. 2; Дияна Христова Петрова чрез
адвокат Николай Ников, София, бул. Витоша 1А,
Търговски дом – кантора 364; Даниела Йонкова
Злат кова ч рез а д вок ат К ат я А лекса н д рова
Динчева, София, ул. Три уши 6, ет. 4; Никифор
Йонков Йонков чрез адвокат Катя Александрова
Динчева, София, ул. Три уши 6, ет. 4.
НА 18.10.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 3877/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 679/2017 по описа на Окръжен съд
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Варна, подадена от Мария Тотева Русинова чрез
адвокат Фанка Димитрова, Варна, бул. Съборни
23; Иван Стайнов Русинов чрез адвокат Фанка
Димит рова, Варна, бул. Съборни 23, срещ у
Явор Михайлов Стаменов чрез адвокат Даниела
Михалева, Варна, ул. Юджийн Скайлер 1, ет. 1,
ап. 1; Стилияна Събева Стаменова чрез адвокат
Даниела Михалева, Варна, ул. Юджийн Скайлер
1, ет. 1, ап. 1.
Първо гражданско отделение, 3987/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
468/2016 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Румен Димитров Ковчегарски чрез
адвокат Александър Борисов Тошев, Кюстендил,
ул. Гороцветна 35, ет. 1, срещу Даниела Димитрова
Младенова чрез адвокат Захари Георгиев Генов,
София, ул. Цар Симеон 27, вх. А, ет. 2, ап. 1;
Емил Василев Младенов чрез адвокат Захари
Георгиев Генов, София, ул. Цар Симеон 27, вх. А,
ет. 2, ап. 1; Илиана Цветкова Ковчегарска чрез
адвокат Александър Борисов Тошев, Кюстендил,
ул. Гороцветна 35, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 4332/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16195/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Илиян Атанасов Атанасов чрез
адвокат Десислава Кадин, София, ул. Генерал
Гурко 46, ет. 1, ап. 3А, срещу Петър Александров
Георгиев чрез адвокат Мария Колева, София,
ул. Сто тридесет и първа (Изгрев) 2, ап. 10.
Първо гражданско отделение, 4501/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
944/2017 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Радка Николова Филипова чрез адвокат Силвия
Цветкова, София, бул. Патриарх Евтимий 31, ет. 1;
Георги Гълъбов Филипов чрез адвокат Силвия
Цветкова, София, бул. Патриарх Евтимий 31,
ет. 1, срещу Емил Николаев Велинов чрез адвокат
Павлина Темелкова, Бургас, ул. Баба Ганка 8.
Първо гражданско отделение, 4627/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
162/2017 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Илион Димитров Георгиев чрез
адвокат Николай Тодоров Яков, Плевен, ул. Ресен
8А, ет. 1, ап. 2, срещу Община Долна Митрополия,
Долна Митрополия.
Първо гражданско отделение, 779/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1291/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Пътно строителство“ – АД, чрез адвокат
Снежина Любомирова Ковачева, Варна, ул. Цар
Симеон Първи 6, ет. 1, срещу Красимир Гошев
Григоров чрез адвокат Христо Тодоров Христов,
Варна, ул. Уста Кольо Фичето 62, ЗПЗ – Варна.
НА 18.10.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 728/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1549/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратурата на Република България,
София, бул. Витоша 2; Евгени Петров Манев чрез
адвокат Елка Дурева, София, ул. Граф Игнатиев
7А, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 886/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
761/2017 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Стефан Младенов Иванов чрез адвокат
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Пламена Гаджонова, Горна Оряховица, ул. Вичо
Грънчаров 11, вх. А, срещу „Лукети“ – ЕООД,
чрез адвокат Йордан Йорданов, Велико Търново,
ул. Цанко Церковски 37, ет. 6, офис 18.
Трето гражданско отделение, 1114/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
397/2017 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Надежда Димитрова Костова чрез
адвокат Боян Жеков, Варна, ул. Сан Стефано
10, срещу Анелия Иванова Танчева, Свищов,
ул. Драган Цанков 11; „Ентек“ – ООД, чрез
адвокат Людмила Илиева, Горна Оряховица,
ул. Георги Бенковски 5, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 1223/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9371/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Лилия Георгиева Субева чрез адвокат
Борис Велев, София, ул. Цар Калоян 10, срещу
Ралица Кирилова Минкова чрез адвокат Влада
Ценова, София, бул. Цар Освободител 8А, ет. 4;
Димитър Минков Минков чрез адвокат Влада
Ценова, София, бул. Цар Освободител 8А, ет. 4.

офис 403; Иван Георгиев Гешев чрез адвокат
Дафина Гушева, Пловдив, ул. Хан Кубрат 1,
Делови цент ър – Пловдив, офис 403, срещ у
Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, с
изпълнителни директори Мария МаслароваГъркова и Павел Димитров, София, бул. Черни
връх 51Д, и трета страна Цветомира Димитрова
Гешева чрез адвокат Орлин Търновалийски,
Пловдив, ул. Хан Кубрат 1, ет. 5, офис 507.
Първо т ърговско отделение, 57/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
229/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
пода дена о т Жеко Господинов Жеков ч рез
адвокат Пламен Пейков, Стара Загора, бул. Цар
Симеон Велики 112, ет. 4, офис 3, срещу Елин
Господинов Топалов в качеството му на синдик
на „Мираж – ХМ“ – ООД, София, ул. Христо
Белчев 37, партер; „Мираж – ХМ“ – ООД (в
несъстоятелност������������������������������
), представлявано от управители Мариана Петкова Димова и Христо Тенев
Недялков заедно и поотделно, Стара Загора, ж.к.
Железник, ул. Загорка 25, ет. 1, ап. 2.

НА 22.10.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4172/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15335/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Мая Валентинова Спасова чрез
адвокат Маргарита Милева, София, бул. Прага
24, ет. 2, срещу Галина Стоянова Атанасова чрез
адвокат Георги Боровански, Козлодуй, ТПК
„Радецки“, офис адв. Боровански.
Четвърто гражданско отделение, 4863/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
145/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Александър Стоянов Шугов чрез
адвокат Венета Илиева, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 68, ет. 2, офис 4, срещу Община Брезово,
Брезово, област Пловдив, ул. Георги Димитров
25; „Илта“ – ЕООД, Казанлък, бул. 23-ти пехотен
Шипченски полк 22, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 5011/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
74/2017 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Емил Костадинов Иванов чрез адвокат
Благовеста Райчева, Силистра, ул. Илия Блъсков
1, срещу Теменужка Пенчева Пенева чрез адвокат
Пламен Маринов, Русе, ул. Райко Даскалов 16,
и контролираща страна Дирекция „Социално
подпомагане“ – Силистра, ул. бул. Македония 169.
Четвърто гражданско отделение, 858/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
784/2017 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Станислав Тодоров Неделчев чрез адвокат
Димитър Филипов, София, ул. Димитър Манов
33, ет. 2, офис 6, срещу Регионална дирекция по
горите – Русе, Русе, бул. Скобелев 7.

НА 23.10.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2429/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
67/2017 по описа на Апелативен съд Варна, подадена
от Паакизе Мехмед Юсеин чрез адвокат Михаил
Петров Робев, Русе, ул. Духовно възраждане 10;
Исмаил Мехмед Ахмед чрез адвокат Михаил
Петров Робев, Русе, ул. Духовно възраждане
10; Осман Мехмед Ахмед чрез адвокат Михаил
Петров Робев, Русе, ул. Духовно възраждане 10,
срещу Застрахователно акционерно дружество
„ОЗК Застраховане“ – А Д, София, ул. Света
София 7, ет. 5.
Второ търговско отделение, 2742/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
107/2017 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Изи Паркет“ – ООД, чрез
адвокат Ваня Георгиева Ангелова, София, ул. Граф
Игнатиев 9, вх. Б, ет. 1, офис 1, срещу Виллем
Коопс чрез адвокат Бисер Димов, Троян, ул. Г.
С. Раковски 53, ет. 2, офис 4.
Второ търговско отделение, 2843/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
668/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Стефан Наталиев Стоянов чрез
адвокат Йордан Дамянов, София, ж. к. Люлин,
бл. 385, вх. А, партер, срещу „Застрахователно
дружество Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор
Колумб 43.
Второ търговско отделение, 2931/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1600/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Димитров Гурцов чрез адвокат
Веска Волева, Софи я, ул. А лабин 50, вх. А,
ет. 4; Димитър Георгиев Гурцов чрез адвокат
Веска Волева, Софи я, ул. А лабин 50, вх. А,
ет. 4; Мария Димитрова Атанасова чрез адвокат
Веска Волева, София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4;
Атанас Георгиев Атанасов чрез адвокат Веска
Волева, София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4; Елена
Димитрова Гурцова чрез адвокат Веска Волева,
София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4; „Гурцов и
Сие“ – ООД, чрез адвокат Веска Волева, София,

НА 22.10.2018 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 670/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
598/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Иван Георгиев Гешев като баща
и за конен п редс та ви т ел на Георг и И ва нов
Гешев чрез адвокат Дафина Гушева, Пловдив,
ул. Хан Кубрат 1, Делови център – Пловдив,
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ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4, срещу „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, чрез адвокат Искра Неячева,
София, ул. Петър Парчевич 42, ет. 2.
Второ търговско отделение, 3012/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
481/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Димитър Мирославов Стефанов чрез
адвокат Инна Иванова Стоянова, София, ул. Ивайло
28, ет. 4, ап. 7; „И Ар Би Лизинг“ – ЕАД, чрез
адвокат Гергана Георгиева, София, ул. Кузман
Ша п к ар ев 4; ЗА Д „ А рме ец“ – А Д , С о фи я,
ул. Стефан Караджа 2.
Второ търговско отделение, 255/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
851/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Дингоет“ – ГМБХ, с управител
Янко Павлов Дингозов чрез адвокат Тихомир
Стойчев, Пловдив, ул. Ильо Войвода 4, срещу
„Пр о фи л и н к “ – ООД , с у п ра ви т е л Йорда н
Фиданов чрез адвокат Николай Пенев, Пловдив,
ул. Тодор Хрулев 7.
НА 23.10.2018 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2985/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3886/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Деница Атанасова Тосева-Данаилова
чрез адвокат Виолета Вангелова, София, ул. Граф
Игнатиев 2, ет. 2; Николай Александров Иванов
чрез адвокат Виолета Вангелова, София, ул. Граф
Игнатиев 2, ет. 2, срещу „Кепитъл лизинг“ – АД,
чрез адвокат Димитър Стефанов Димитров,
София, ул. Солунска 52, ет. 2, ап. 5.
Второ търговско отделение, 2998/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
54/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Петко Николов Калчев чрез адвокат
Иван Бояджиев, Кърджали, бул. България 47, офис
2, срещу „Корект Им-Би“ – ООД, чрез адвокат
Теодора Георгиева Белева, Кърджали, ул. Ангел
Кънчев 22.
В т о р о т ъ р г о в с ко о т д е л е н и е , 316 3/2 017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 459/2016 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Демсаш Метал Санайн
В е Т и д ж ар е т “ – А Д , ч р е з а д в ок ат Х рис т о
Ру менов, Пловдив, пл. Съединение 3, офис
407, срещу „КТМ продукт“ ЕООД“ – ООД (в
несъстоятелност), чрез адвокат Гено Василев,
Пловдив, бул. Шести септември 152, ет. 5, офис
5-2А; „КМТ продукт“ – ЕООД (в несъстоятелност),
чрез синдик Стела Маринова Жекова, Пловдив,
ул. Брезовска 42, ет. 2, ап. 7.
Второ търговско отделение, 654/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
428/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Александър Гочев Стайков, Стара
Загора, срещу „Модна къща АЛ“ – ЕООД, чрез
адвокат Милчо Евтимов Тодоров, Стара Загора,
ул. Генерал Столетов 111, ет. 1; „УниКредит
лизинг“ – ЕАД, чрез адвокат Николай Иванов
Диков, София, ул. Хенрик Ибсен 15, ет. 7.
Второ търговско отделение, 796/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2434/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Екоел-6“ – ООД, чрез адвокат

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 9   

Даниел Асенов, София, ул. А лабин 27, ет. 3;
Столична община чрез адвокат Бойко Войнов,
София, бул. Патриарх Евтимий 82.
Второ търговско отделение, 808/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3840/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Никола Стоянов Велчов чрез адвокат
Николай Генчев, София, ул. Лавеле 38, ап. 1,
срещу „Ловно-рибарско дружество „Елин Пелин“
чрез адвокат Стойчо Милев Гергьовски, София,
ул. Солунска 52, ет.2, ап. 5.
НА 24.10.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2236/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3365/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Румяна Ангелова Алексиева чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска
6, офис 10; Генчо Иванов Георгиев чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6,
офис 10, срещ у Заст ра хователно д ру жест во
„Евроинс“ – АД, София, ул. Христофор Колумб 43.
Второ търговско отделение, 2477/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
18537/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Банка Пиреос България“ – АД,
София, бул. Цариградско шосе 115, сграда Е,
срещу Александър Любенов Великов чрез адвокат
Цветелина Великова, София, бул. Витоша 78, ет. 1;
Ивайло Петков Тошев чрез адвокат Цветелина
Великова, София, бул. Витоша 78, ет. 1; Миглена
Пет кова Великова ч рез а двокат Цветелина
Великова, София, бул. Витоша 78, ет. 1.
Второ търговско отделение, 2643/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4707/2016 по описа на Апелативен съд София,
пода дена о т д ърж а вата, п редс та вл я ва на о т
министъра на финансите, София, ул. Г. С. Раковски
102, срещу „Космос Енерджи“ – ЕООД, чрез
адвокат Росен Воденичарски, София, ул. Алабин
8, ет. 7.
Второ търговско отделение, 2690/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5753/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иван Кирилов Димов чрез адвокат
Павел Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А,
ет. 3, офис 9, срещу Застрахователно дружество
„Билстрад Виена Иншурънс Груп“ – АД, София,
пл. Позитано 5 и трета страна Нели Георгива
Карабоюкова, Казанлък, ул. Никола Петков,
бл. 32, ет. 2, ап. 3.
Второ търговско отделение, 2839/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6002/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Трейс София“ – ЕАД, чрез адвокат
Марияна Янкова, София, ул. Златен рог 16, ет. 8,
срещу „Телелинк“ – ЕАД, чрез адвокат Стоян
Кръстев, София, бул. Витоша 58, ет. 6, ап. 11.
Второ търговско отделение, 2976/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
160/2017 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Джи Си Бълграия 2011“ – ЕООД,
Силистра, ул. Ген. Заимов 12, срещу „Обединена
Бъ л гарска Ба н ка“ – А Д, ч рез а д вокат Ма я
Антонова, София, бул. Васил Левски 38; „Хенкел
и Кох България“ – ЕООД, чрез адвокат Пламен
Петров, София, ул. Димитър Хаджикоцев 4,
вх. А, ет. 1.
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НА 25.10.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4776/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
621/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Областна дирекция на
МВР – гр. Шумен, ул. Сан Стефано 2; Николай
Миланов Николов чрез адвокат Недялка Христова
Миланова, Шумен, ул. Козлодуй 6.
Трето гражданско отделение, 5077/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
137/2017 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Петя Николова Божинова чрез адвокат
Мариана Иванова Биркова-Пешева, Пловдив,
ул. Кубрат 8, ет. 1, ап. 4, срещу Станимир Ставрев
Станков чрез адвокат Иван Бояджиев, Кърджали,
бул. България 47, комплекс „Орфей“, офис 2.
Трето гражданско отделение, 170/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4432/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Военномедицинска академия, София,
ул. Св. Георги Софийски 3, срещу Росица Иванова
Иванова чрез адвокат Веска Волева, София,
ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 211/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
405/2017 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Снежанка Нечева Христова чрез
адвокат Марине Галева, Добрич, ул. Д-р. К.
Стоилов 5, ет. 2, офис 3, срещу „Банка Пиреос
България“ – АД, София, бул. Цариградско шосе
115Е.
Трето гражданско отделение, 299/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1257/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Снежина Димитрова Ангелова чрез
адвокат Таня Райчева, София, ул. Дамян Груев
1, ет. 7 – 8, срещу Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 551/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7122/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Фарма Мениджмънт“ – ЕООД, чрез
адвокат Павлина Иванова, София, ул. Съборна
14, ет. 2, ап. 4, срещу Иванка Георгиева Христова
чрез адвокат Мариана Кирилова Розованова,
София, ул. Осогово 36, ет. 1, ап. 3.
Трето гражданско отделение, 1100/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
454/2017 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от „СТМ Дизайн“ – ЕООД, чрез адвокат Людмил
Ангелов Янчев, Враца, ул. Лукашов 11, ет. 5;
Митко Тодоров Кирков, в качеството му на ЕТ
„Мездреа – Митко Кирков“ чрез адвокат Стефан
Красимиров Стефанов, Мездра, ул. Св. св. Кирил и
Методий 19; Тихомир Митков Кирков чрез адвокат
Стефан Красимиров Стефанов, Мездра, ул. Св. св.
Кирил и Методий 19; „Динко Петров“ – ЕООД,
чрез адвокат Стефан Красимиров Стефанов,
Мездра, ул. Св. св. Кирил и Методий 19.
НА 29.10.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2530/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
153/2017 по описа на Апелативен съд Бургас,
пода дена о т „Па в Мар ен д Ко“ – ЕООД, с
управител Златислав Драгомиров Икономов,
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Бу ргас, ул. С л и вн и ца 2 , вх. 2 , е т. 3, срещ у
„ Ш а м с – 2 4“ – Е О ОД , Бу р г а с, у л . С т е ф а н
Стамболов 78, ет. 2, ап. 4.
Първо търговско отделение, 2874/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
271/2017 по описа на А пелативен съд Пловдив,
подадена от „Металик“ – А Д, Стара Загора,
к в. И н д ус т р и а л ен , с р ещ у „ М и н и М а р и ц аизток“ – ЕА Д, с изпълнителен директор Андон
Петров Андонов, Раднево, ул. Георги Димитров
13.
Пър в о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 31 56/2 017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 5887/2016 по описа на А пелат ивен
с ъд С офи я, пода дена о т Държ а вен фон д
„Земеделие“, Софи я, бул. Цар Борис Трет и
136, с рещ у „Тон и-к ас“ – ООД, С офи я, ж.к.
Су ходол, ул. Градина 21А.
Първо търговско отделение, 595/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2765/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ангел Николов Донов и Кристи
Христова Маринова, синдици на „Корпоративна
търговска банка“ – АД, в несъстоятелност чрез
адвокат Матей Матев, София, ул. Граф Игнатиев
10, срещу „Табак маркет“ – АД, с изпълнителни
директори Цветан Нейчев Нейчев и Виктор
Николаев На лба н т ов ч рез а двокат Симеон
Алексиев, София, ул. Стара планина 5, и трета
страна „Първа инвестиционна банка“ – А Д,
София, бул. Драган Цанков 37.
НА 30.10.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3957/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
264/2017 по описа на Окръжен съд Сливен,
подадена от Иван Русев Узунов чрез адвокат
Иван Евгениев Илиев, Бургас, пл. Тройката
1, ет. 3, срещу Анка Люцканова Калчева чрез
адвокат Станимира Стоянова Благоева, Сливен,
ул. Петко Славейков 11.
Трето гражданско отделение, 4593/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
220/2017 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Пламен Николов Пеков
чрез адвокат Петя Петкова, Русе, ул. Княжеска
24, вх. 1, ет. 1, срещу Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 5005/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1057/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ивайло Станчев Василев чрез адвокат
Снежана Иванова, София, ул. Добри Войников 29,
ет. 3, ап. 5, срещу „Летище София“ – ЕАД, София,
бул. Христофор Колумб 1, Аерогара София, и трета
страна ЗД „Бул Инс“ – АД, София, бул. Джеймс
Баучер 87, ет. 2.
Трето гра ж данско отделение, 8/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5233/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Георги Цветанов Христов чрез адвокат
Маргарита Бояджиева, София, бул. Патриарх
Евтимий 27, ет. 3, срещ у Невена Николова
Христова чрез адвокат Петър Антонов, София,
ул. Преспа 2, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 181/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1798/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив,
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под а ден а о т ед но л и чен т ърг ов ец С т и л я н а
Николаева Ангелова с фирма „Доверие – Стилияна
Ангелова“ чрез адвокат Димитър Филипов, София,
ул. Димитър Манов 33, ет. 2, офис 6, срещу Иван
Димитров Карабов чрез адвокат Бисера Печева,
Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, кантора Печеви.
Трето гражданско отделение, 720/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1837/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Златко Атанасов Симидов чрез
адвокат Тенко Пейчев Пантов, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 48, офис 304, срещу Регионална служба
„Военна полиция“ – Пловдив, бул. Менделеев 33.
НА 31.10.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Т ре то г ра ж да нско отде лен ие, 3945/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2463/2017 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Елена Евгениева ТодороваМихнева чрез адвокат Ренета Станчева, София,
ул. Христ о Бел чев 2, ет. 3, офис 17, срещ у
„Билла сървис“ – ЕООД, чрез адвокат Гергана
Димитрова, София, бул. Цар Освободител 17А.
Трето гражданско отделение, 22/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
301/2017 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Александър Симеонов Велинов чрез
адвокат Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка
комуна 2; Живка Георгиева Дюлгерова чрез
адвокат Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка
комуна 2, срещу Васка Христова Рачева чрез
адвокат Боян Жеков, Варна, ул. Сан Стефано 10;
Владимир Николов Рачев чрез адвокат Милен
Ра лчев, Варна, ул. А лексан дър Д якович 45,
ет. 5; Първа инвестиционна банка АД, Варна,
бул. Генерал Колев 113, и трета страна Паско
Георгиев Ташков чрез адвокат Венцислав Савов,
Варна, ул. Бачо Киро 1, ет. 8, офис VІІІ-3; Кирил
Стоянов Видолов, Варна, ул. Рила 7, вх. А, ет. 5,
ап. 39; Живко Иванов Николов чрез адвокат
Станимир Петров, София, ул. Любен Каравелов 25.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3115/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13810/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Людмила Любомирова Тодорова
чрез адвокат Надя Антонова, София, ул. Христо
Белчев 14, срещу Юлия Емилова Каменова чрез
адвокат Ива Сулева, София, ул. Христо Белчев
45, вх. А, ет. 1, ап. 1, и трета страна „Дженерали
застраховане“ – АД, София, бул. Княз Александър
Дондуков 68.
Четвърто гражданско отделение, 3658/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1172/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Йордан Георгиев Йорданов чрез
адвокат Дида Батаклиева, Пловдив, ул. Братя
Пулиеви 4, ет. 2, офис 215, срещу Университет по
хранителни технологии чрез адвокат Енчо Асенов
Захариев, Първомай, ул. Зорница 1.
Четвърто гражданско отделение, 3785/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
593/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Пламен Тончев
Стоименов чрез адвокат Владимир Николов
Радев, София, ул. Голаш 2, ап. 30.
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Второ търговско отделение
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 2 8 82/2 017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 316/2017 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Дженерали ���������
з��������
астраховане“ – А Д, София, бул. К няз А л. Дондуков
68, срещу Мариана Петрова Рангелова чрез
адвокат Дафина Гугушева, Пловдив, ул. Хан
Кубрат 1, Делови Център – Пловдив, офис 403;
Жана Петрова Рангелова чрез адвокат Дафина
Гугушева, Пловдив, ул. Хан Кубрат 1, Делови
Център – Пловдив, офис 403.
Второ търговско отделение, 152/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
407/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Валерий Стефанов Стойчев чрез
адвокат Николай Бойков, София, бул. Евлоги
и Христо Георгиеви 107, ет. 1, ап. 3, срещу
„Финкомекс Одитинг“ – ООД, чрез адвокат Мария
Ендрева, София, ул. Хан Крум 25.
В т о р о т ъ р г о в с к о о т д е л е н и е , 39 6/ 2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. д е л о 114 8/2 017 п о о п и с а н а О к р ъ ж е н
съд Стара Загора, подадена от „ВП Брандс
Ин тернеш ън ъ л“ – А Д, П ловдив, бул. Ду нав
5, срещу „Инвестгруп“ – ЕООД, чрез адвокат
Велислав Митрушев, Стара Загора, ул. Св. Княз
Борис 98, ет. 2, ап. 6; Тончо Николов Тончев
чрез адвокат Велислав Митрушев, Стара Загора,
ул. Св. Княз Борис 98, ет. 1, ап. 6.
Второ търговско отделение, 730/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3550/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Росен-85“ – ООД, чрез адвокат Явор
Харизанов, София, бул. Шипченски проход 18,
бл. А, ет. 3, офис 9, срещу Агенция по заетостта,
София, бул. Дондуков 3.
НА 31.10.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Т ре то г ра ж да нско отде лен ие, 4487/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 16359/2016 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Инвестбанк“ – АД, София,
бул. България 85, срещу Иво Анет Величков
чрез адвокат Ренета Станчева, София, ул. Христо
Белчев 2, ет. 3, офис 17.
Трето гражданско отделение, 4551/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1256/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Апелативна прокуратура – София,
София, ул. Антим Първи 17; Мария Петрова
Йорданова чрез адвокат Екатерина Димитрова,
София, бул. Витоша 43, ет. 3, ап. 1.
Трето гражданско отделение, 4579/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1197/2017 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от „Капрони“ – АД, чрез адвокат Милена
Кацарова, Казанлък, ул. Ген. Скобелев 17, срещу
Татяна Стефанова Пенчева чрез адвокат Атанас
Гергов, София, ул. Бистрица 9, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 4762/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1693/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Религиозна институция „Свидетелите
на Йехова в България“ чрез адвокат Валентина
Стефанова, Варна, ул. Поп Харитон 15, срещу „Ню
Медиа Груп“ – АД, чрез адвокат Анета Илиева,
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София, бул. Патриарх Евтимий 36А, ет. 1, ап. 7;
Марина Андреева Чертова чрез адвокат Анета
Илиева, София, бул. Патриарх Евтимий 36А,
ет. 1, ап. 7.
Трето гражданско отделение, 4909/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3942/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Министерство на здравеопазването,
София, пл. Света Неделя 5, срещу „Трудово-лечебно
стопанство“ – ЕООД, София, бул. Цариградско
шосе, ІV км.
Трето гражданско отделение, 4983/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
91/2017 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Стоян Николов Стоянов чрез адвокат
Маргарита Кръстева, София, ж. к. Дианабад,
бл. 60, вх. 5, ап. 20, срещу АСО „Сируис“ – ЕООД,
чрез адвокат Вероника Димитрова Канелова,
София, ул. Александър Жеков 1, ет. 3, ап. 5.
Трето гражданско отделение, 843/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
868/2017 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Николина Андонова Андонова чрез адвокат Иво
Иванов, Бургас, комплекс „Славейков“, бл. 126,
вх. А, ет. 3, офис 6 и 7, ПК Иванова и съдружие,
срещу Териториално поделение „Държавно горско
стопанство – Звездец“ на „Югоизточно държавно
предприятие“ ДП, с. Звездец, ул. Петрова нива 7.
7721
Върховни ят административен съд – пето
отделение, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Христо Рашков Христов
с адрес: община Велико Търново, с. Ново село,
ул. Четиридесет и пета № 19, на Заповед № РД-4836 от 11.05.2018 г. на министъра на земеделието,
храните и горите в частта є, с която се променя
до 31.05.2018 г. включително крайният срок на
забраната за улов на бяла риба (Sander lucioperca),
установен в приложение № 1 на Закона за рибарството и аквакултурите, в рибностопански обекти,
намиращи се до 500 м надморска височина, по
което е образувано адм. дело № 7929/2018 г. по
описа на Върховния административен съд – пето
отделение.
8001
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от сдружение с не
стопанска цел „Институт за пътна безопасност“,
София, против приложение № 5 към чл. 11, ал. 3
от Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното
образование, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила
от 11.10.2016 г.), в частта, където „безопасност
и движение по пътищата“ е предвидено като
рамково изискване при организацията на часа
на класа за учениците от I до VII клас, по което
е образувано адм. д. № 3597/2018 г. по описа на
Върховния административен съд, което е насрочено за 19.09.2018 г., 14 ч., І зала.
8002
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от Окръжна
прокуратура – Бургас, против Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общински имоти и вещи, приета с решение на
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Общинския съвет – гр. Бургас, по т. 1, протокол № 13 от 28.06.2016 г.; изм. и доп. с решения на Общинския съвет – гр. Бургас, по т. 4,
протокол № 36 от 19.12.2017 г., на заседание на
ОС – гр. Бургас. По оспорването е образувано
адм. дело № 2187/2018 г., което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
6.12.2018 г. от 11,20 ч.
8011
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Районна прокуратура – Дупница,
срещу разпоредбите на чл. 70 – 79 от Наредбата
за управление на отпадъците на територията на
община Рила, против Решение № 52 по протокол
№ 8 от 28.01.2016 г. на ОбС – гр. Рила. По оспорването е образувано адм. дело № 242/2018 г. по
описа на Административния съд – Кюстендил. По
делото е насрочено открито съдебно заседание
на 31.10.2018 г. от 10 ч.
8018
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжна прокуратура – Пловдив, на чл. 81, ал. 1
и 3 от Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и общественото имущество
на територията на община Кричим, по което е
образувано адм. дело № 2594 по описа за 2018 г.
на Административния съд – Пловдив, ХХVІІІ
състав. Ответник е Общинският съвет – гр. Кричим. Делото е насрочено за 19.10.2018 г. от 9,45 ч.
8017
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжна
прокуратура – Разград, с искане да бъдат отменени
като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 3,
ал. 1, т. 23 и 24; чл. 4, ал. 3; чл. 10, ал. 2; чл. 11,
ал. 1, т. 10 в частта „упражнява контрол върху
разходването на средствата, разчетени по бюджета
за издръжка на общинския съвет“; чл. 12, ал. 3,
т. 7 в частта „местожителство“ и чл. 93, ал. 1
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – гр. Исперих, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация мандат 2015 – 2019 г., приет с
решение на Общинския съвет – гр. Исперих, по
който е образувано адм. дело № 137/2018 г. по
описа на Административния съд – Разград, насрочено за 2.10.2018 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 от АПК.
7998
Бургаският районен съд, пети граждански състав, призовава Артем Аварте, роден на11.06.1986 г.,
с адрес: Созопол, ул. Драва № 2, в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на Бургаския районен съд, гр. отделение, на адрес: Бургас,
ул. Александровска № 101, ет. 3, Съдебна палата,
за да получи препис от исковата молба, подадена
от „Свеж вятър“ – ЕООД, ЕИК 203482073, със седалище и адрес на управление: Ямбол, ул. Солун
№ 4, представлявано от Денисенко-Славова Вера
Геннадьевна, по която той е ответник, за осъждане
на ответника да плати на ищеца сумата 2755,38 лв.,
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от която сумата 2160 лв. с ДДС, представляваща
дължим остатък по фактура № 000000003, издадена на 6.12.2017 г., за извършени от ищеца СМР
на обект, представляващ еднофамилна къща,
намираща се на адреса на ответника, и сумата
595,38 лв. с ДДС, представляваща стойността на
вложените от ищеца материали за изпълнение на
възложената му работа по фактура № 0000000005
от 13.12.2017 г., ведно със законната лихва върху
главниците считано от датата на подаване на
исковата молба до окончателното им плащане,
както и за присъждане на разноските, направени
по водене на делото. По повод исковата молба
е образувано производството по гр. дело № 2533
по описа на Бургаския районен съд за 2017 г. В
случай че ответникът не се яви за получаване
на книжата в указания срок, ще му се назначи
особен представител на основание чл. 48, ал. 2
от ГПК.
8068
Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, VІІ състав, призовава Вендула Колдинска Енверова с последен адрес Словения, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.10.2018 г.
в 10 ч. като ответница по гр. дело № 647/2018 г.,
заведено от Юмер О. Енвер. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7997
Разградският районен съд призовава Сали
Хамдиев Ахмедов, роден на 11.07.1942 г., живущ в
Република Турция, да се яви в съда на 15.10.2018 г.
в 10 ч. като ответник по гр.д. № 2709/2017 г.,
заведено от Незиха Хамдиева Хайрединова от
Разград. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8019
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 87
състав, уведомява, че е открито производство пред
Софийския районен съд, ГО, 87 състав, по ч.гр.д.
№ 34395/2018 г., образувано по заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство
по Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския
парламент и на Съвета, депозирано от заявителя
Ралф Димитер Петров, като наследник (преживял син) на Герда Йохане Петров, с фамилия по
рождение Хертел, родена на 25.02.1934 г. в гр. Дитерсдорф, Германия, починала на 10.04.2018 г. в с.
Филиповци, Трън, България. Софийският районен
съд указва на бенефициерите възможността им
в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да депозират по делото писмени
становища по искането.
8054
Софийският градски съд, I гражданско отделение, 16 състав, на основание чл. 28, ал. 2
от ЗОПДИППД уведомява, че има образувано
гр.д. № 15737/2016 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество срещу Калина Мариан
Павлова с постоянен и настоящ адрес София,
район „Слатина“, ул. Лидице № 31, ет. 6, за отнемане на имущество на обща стойност 32 925 лв.,
описано, както следва:
На основание чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД
(отм.) във връзка с Решение № 593 от 14.12.2016 г.
на КОНПИ от Калина Мариан Павлова:
– 1/2 ид.ч. от недвижим имот апартамент
№ 2, а по данъчна оценка № 3, намиращ се
в София, Столична община, район „Средец“,
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ул. Леонардо да Винчи № 7, ет. 1, състоящ се
от: стая, кухня, входно антре, клозет, застроен
на 38,74 кв. м, с кубатура от 182,51 куб. м, при
граници: изток – двор, запад – разделителна
стена от сграда на ул. Гогол № 20, север – двор,
юг – Хр. Харизанов, заедно с мазе № 3 – външно, с
площ по данъчна оценка от около 2 кв. м, при граници:
изток – двор, запад – Хр. Харизанов и Вампирски,
север – двор, юг – двор, заедно с таван № 3, с площ
по данъчна оценка от около 2 кв. м, при граници:
и з т о к – д в о р, з а п а д – Д . В а м п и р с к и , с е вер – двор, юг – общо таванско помещение,
заедно с 16,782 % идеални части от общите
части на сградата и заедно с 6,459 % идеални части от правото на стоеж върху мястото,
представляващо УПИ І-1 от квартал 10, по плана
на гр. София, местността Трета извънградска
част, целият с площ 464,238 кв. м, при съседи:
ул. Николай В. Гогол, УПИ ІІ-2, УПИ XV-17 и
ул. Леонардо да Винчи, придобит с н.а. за покупко-продажба на недвижим имот № 79, том II, рег.
3932, дело № 256/2009 г. на 18.05.2009 г.
Съгласно определение от 17.07.2018 г. по
гр. дело № 15737/2016 г. по описа на СГС, I ГО,
16 състав, съдът определя двумесечен срок считано от датата на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ по реда на чл. 28, ал. 2 от
ЗОПДИППД (отм.), в който трети заинтересовани
лица, претендиращи самостоятелни права върху
имуществото – предмет на отнемане, могат да
встъпят в делото по реда на чл. 225 от ГПК, като
предявят претенциите си пред СГС. Гражданско
дело № 15737/2016 г. по описа на СГС, I ГО, 16
състав, е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 11.02.2019 г. в 15 ч.
8026

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
19. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на производителите на комбинирани фуражи“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 17 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 5.10.2018 г. в 10 ч. в заседателната
зала на първия етаж на Българската стопанска
камара, София, ул. Алабин № 16 – 20, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет за дейността на сдружението за периода
2015 г. – 2017 г.; 2. отчетен доклад на контролния
съвет за финансовото състояние на сдружението
за 2017 г.; 3. приемане на проект за дейността и
бюджета на сдружението за 2018 г.; 4. избор на
нов управителен съвет на сдружението; 5. избор
на председател на сдружението; 6. избор на нов
контролен съвет; 7. разни. Присъствието на
членовете на съюза е задължително. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно при
същия дневен ред.
8041
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Д Блак Кнайтс“ – София, на
основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 11.12.2018 г. в 20 ч. в
София, ж.к. Сердика, бл. 16а, вх. Г, ет. 6, ап. 76,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
сдружение „Д Блак Кнайтс“; 2. организационни
въпроси. Поканват се всички членове да присъст-
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ват лично или чрез упълномощени представители.
При липсата на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
21 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
Писмените материали ще са на разположение на
членовете в седалището на клуба.
7824
3. – Управителният съвет на ВСК „Артилерист“ – Асеновград, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на сдружението
свиква общо събрание на ВСК „Артилерист“
на 1.11.2018 г. в 10 ч. в киносалона на военното
формирование 24490 при следния дневен ред: 1.
промяна на състава на управителния съвет на
ВСК „Артилерист“; 2. отчет на дейността през
изтеклата година; 3. план за 2019 г.; 4. други.
8046
11. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел СКВТ „Михаил Петров“ – Габрово,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 12, ал. 2 от
устава на сдружението свиква общо отчетно-изборно събрание на 23.10.2018 г. в 18 ч. в Габрово в
залата по вдигане на тежести в комплекс „Христо Ботев“, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността през 2017 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет за 2017 г.; 3. освобождаване на
старите и избор на нови членове на УС; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ и чл. 12, ал. 3 от устава на сдружението
общото събрание ще се проведе 1 час по-късно
на същото място и при същия дневен ред.
8071
1. – Управителният съвет на СНЦ „Футболен клуб „Левски – Ракитово“ – гр. Ракитово,
на основание чл. 19, ал. 1 от устава и чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на сдружението на 2.11.2018 г. в 17 ч. в залата на
Община Ракитово при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за изминалия период; 2.
прекратяване на членство в сдружението; 3. прием
на нови членове в сдружението; 4. освобождаване
членовете на управителния съвет; 5. избиране на
нови членове на управителния съвет; 6. изменение
и допълнение устава на сдружението; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 20, ал. 1
от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден, при същия дневен ред и
на същото място в 18 ч.
8067
5. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел „Настоятелство на Средно общообразователно училище „Отец Паисий“ – гр. Самоков“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 14.10.2018 г. в 10 ч. в
актовата зала на СУ „Отец Паисий“ – Самоков,
при следния дневен ред: 1. преобразуване на
името на сдружение с нестопанска цел „Настоятелство на Средно общообразователно училище
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„Отец Паисий“ – гр. Самоков“ на сдружение с
нестопанска цел с наименование „Настоятелство
на Средно училище „Отец Паисий“ гр. Самоков“;
2. промяна на устава на сдружението; 3. приемане и освобождаване на членове на съвета на
настоятелите на сдружение с нестопанска цел
„Настоятелство на Средно общообразователно
училище „Отец Паисий“ – гр. Самоков“; 4. разни.
8077
1. – Управителният съвет на СНЦ „Спортна
зала Киокушинкай карате – самурай“, Стара
Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 15.11.2018 г. в 11 ч. на адреса
на управление на сдружението – Стара Загора, кв.
Три чучура-юг, бл. 54, ет. 4, ап. 25, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на член на управителния съвет на сдружението; 2. избор на нов
член на управителния съвет на сдружението; 3.
приемане на годишен финансов отчет 2017 г. и
решение за обявяването му; 4. вземане на решения, свързани с начина на свикване на общото
събрание, приемане на финансови отчети и др.;
5. разни; 6. приемане на нов устав съобразно
приетите изменения.
8034
2. – Управителният съвет на СНЦ „Киокушинкай карате – самурай“, Стара Загора, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.11.2018 г. в 10 ч. на адреса на управление на
сдружението – Стара Загора, кв. Три чучура-юг,
бл. 54, ет. 4, ап. 25, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на член на управителния съвет на
сдружението; 2. избор на нов член на управителния
съвет на сдружението; 3. приемане на годишен
финансов отчет 2017 г. и решение за обявяването
му; 4. вземане на решения, свързани с начина
на свикване на общото събрание, приемане на
финансови отчети и др.; 5. разни; 6. приемане на
нов устав съобразно приетите изменения.
8035
1. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на ФК „ Левски – Караманово“ – с. Караманово, област Русе,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 12, ал. 1 и
2 и чл. 16 от устава свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 13.10.2018 г. в 10 ч.
в сградата на Кметство Караманово при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба през
изминалия период; 2. отчет на контролния съвет;
3. приемане и освобождаване на членове на клуба;
4. избор на нов управителен и контролен съвет; 5.
други (по предложение на присъстващите). При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
и чл. 13 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при обявения дневен ред.
8047
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