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ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 21 септември 2018 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за приемане на Доклад за
прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2016 г.
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за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2017 г.
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 Указ № 218 за прекратяване правомощията на главния секретар на Министерството на вътрешните работи – главен комисар Младен Найденов Маринов,
и освобождаването му от длъжност
Министерски съвет
 Постановление № 194 от 14 септември 2018 г. за преобразуване на Факултета по начална и предучилищна
педагогика в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ във Факултет по науки за
образованието и изкуствата

3

3

3

 Постановление № 195 от 14 септември
2018 г. за одобряване на допълнителни
трансфери по бюджетите на общините
за 2018 г. за стипендии за образователни
резултати на общинските училища
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2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г.
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Устройствения правилник на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, приет с Постановление
№ 13 на Министерския съвет от 2004 г.
Национален
статистически институт
 Меморандум за разбирателство
между
Националния
статистически
институт на Република България и
Статистическата служба на Република Сърбия за сътрудничество в област
та на статистиката като основа
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Министерство
на вътрешните работи
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 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи
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и на проверки за наличие на данни за
престъпления от общ характер
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Наредба № 8 от 2016 г. за условията и
реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и
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 Решение № 5137-НС от 20 септември 2018 г. относно обявяване на Станислав Иванов Попов за народен представител в Шести изборен район –
Врачански
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на съдилищата през
2016 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 2,
т. 11 от Закона за съдебната власт
РЕШИ:
Приема Доклада за прилагането на закона
и за дейността на съдилищата през 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събр ание на 19 септември 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
8590

РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на съдилищата през
2017 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 2,
т. 11 от Закона за съдебната власт
РЕШИ:
Приема Доклада за прилагането на закона
и за дейността на съдилищата през 2017 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 19 септември 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
8591

РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 от Конституцията на Република България
и във връзка с Решение на Народното събрание
за избиране на Министерски съвет на Репуб
лика България от 4 май 2017 г. (ДВ, бр. 37 от
2017 г.) и Решение на Народното събрание за
персонални промени в Министерския съвет
на Република България от 10 ноември 2017 г.
(ДВ, бр. 91 от 2017 г.)
РЕШИ:
1. Освобождава Ивайло Ангелов Московски
като министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
2. Избира Росен Димитров Желязков за
министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 септември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8582

РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 от Конституцията на Република България
и във връзка с Решение на Народното събрание
за избиране на Министерски съвет на Репуб
лика България от 4 май 2017 г. (ДВ, бр. 37 от
2017 г.) и Решение на Народното събрание за
персонални промени в Министерския съвет
на Република България от 10 ноември 2017 г.
(ДВ, бр. 91 от 2017 г.)
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РЕШИ:
1. Освобождава Николай Нанков Нанков
като министър на регионалното развитие и
благоустройството.
2. Избира Петя Цветанова Аврамова за
министър на регионалното развитие и благоустройството.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 септември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ВЕСТНИК

Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи.
Издаден в София на 19 септември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8516

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194
ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

8580

РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 от Конституцията на Република България
и във връзка с Решение на Народното събрание
за избиране на Министерски съвет на Репуб
лика България от 4 май 2017 г. (ДВ, бр. 37 от
2017 г.) и Решение на Народното събрание за
персонални промени в Министерския съвет
на Република България от 10 ноември 2017 г.
(ДВ, бр. 91 от 2017 г.)
РЕШИ:
1. Освобождава Валентин Иванов Радев
като министър на вътрешните работи.
2. Избира Младен Найденов Маринов за
министър на вътрешните работи.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 септември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8581

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 218
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България и чл. 36, ал. 3, ал. 6,
т. 1 и ал. 7 от Закона за Министерството на
вътрешните работи
ПОС ТА НОВЯВА М:
Прекратявам правомощията на главния
секретар на Министерството на вътрешните
работи – главен комисар Младен Найденов
Маринов, и го освобождавам от длъжност.

С Т Р. 3

за преобразуване на Факултета по начална
и предучилищна педагогика в структурата
на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ във Факултет по науки за образованието и изкуствата
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Преобразува Факултета
по начална и предучилищна педагогика в
структурата на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ във Факултет по науки
за образованието и изкуствата.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от
Закона за висшето образование.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
8417

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195
ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2018 г. за
стипендии за образователни резултати на
общинските училища
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 2 482 195 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за изплащане
на стипендии за образователни резултати на
общинските училища.
(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 пред
училищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Улесняване
на достъпа до образование. Приобщаващо
образование“, по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2018 г.

С Т Р.

4
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(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.
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. 55a от Закона за публичните финанси и чл. 2, ал. 6, т. 1 и ал. 7 от
Постановление № 328 на Министерския съвет
от 2017 г. за условията и реда за получаване
на стипендии от учениците след завършено
основно образование (ДВ, бр. 103 от 2017 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на допълнителните средства за
стипендии за образователни резултати на общинските училища
Средства
(в лв.)

Община

Област

Благоевград

Благоевград

62 850

Гоце Делчев

Благоевград

23 660

Разлог

Благоевград

6 975

Сандански

Благоевград

Бургас

Бургас

195 240

Варна

Варна

267 925

Велико Търново Велико Търново

15 000

80 960

Свищов

Велико Търново

Видин

Видин

37 830

Враца

Враца

20 600

Козлодуй

Враца

9 030

5 500

ВЕСТНИК
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Община

Област

Средства
(в лв.)

Севлиево

Габрово

8 350

Добрич

Добрич

40 095

Кърджали

Кърджали

22 250

Дупница

Кюстендил

14 525

Кюстендил

Кюстендил

12 000

Ловеч

Ловеч

47 740

Монтана

Монтана

11 850

Велинград

Пазарджик

5 825

Пазарджик

Пазарджик

59 950

Перник

Перник

40 040

Плевен

Плевен

61 780

Карлово

Пловдив

9 825

Пловдив

Пловдив

332 805

Разград

Разград

25 650

Русе

Русе

74 910

Силистра

Силистра

15 725

Сливен

Сливен

54 145

Смолян

Смолян

22 625

Столична

София-град

Правец

София област

9 700

Казанлък

Стара Загора

28 545

Стара Загора

Стара Загора

96 335

Търговище

Търговище

Хасково

Хасково

37 850

Шумен

Шумен

52 400

Ямбол

Ямбол

24 750
2 482 195

ОБЩО:
8418

646 380

575

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196
ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по „Политика
в областта на транспорта“, бюджетна програма
„Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“ по бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за 2018 г., като намалява разходите за издръжка с 270 000 лв. и увеличава
разходите за персонал с 270 000 лв.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1 да се намалят
показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
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Чл. 3. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона за публичните
финанси и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
8419

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

промени по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
8420

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197
ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
за финансиране изграждането на Обход на
гр. Габрово – фаза I
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюд жета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. в размер до 36 204 500 лв. за
фи на нси ра не изг ра ж да не т о на Обход на
гр. Габрово – фаза I.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика за поддържане,
модернизация и изграждане на техническата
инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното
управление на водните ресурси и геозащита“,
бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“, на базата на
фактически извършените разходи по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2018 г.
(2) Със су мата до 3 0 0 0 0 0 0 лв. да се
увеличи показателят по чл. 22, ал. 3, т. 1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличи
показателят по чл. 22, ал. 3, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на регионалното развитие и благоустройство на базата на фактически
извършените разходи да извърши съответните

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198
ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
във връзка с увеличаване на капитала на
търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2018 г.
за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка
на централния бюджет в размер 20 000 000 лв.
за увеличаване капитала на „Университетска
многопрофилна болница за активно лечение
„Света Екатерина“ – ЕАД.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
8421
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199
ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни средства по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни средства
в размер 16 100 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
за предоставяне на допълнителен трансфер
от Министерството на здравеопазването на
Националната здравноосигурителна каса и
за осигуряване на капиталови трансфери
за държавни лечебни заведения за болнична
помощ – търговски дружества.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 се разпределят, както следва:
1. 8 000 000 лв. предоставен трансфер за
Националната здравноосигурителна каса за
разходи за лекарствени продукти – ваксини и
дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2,
т. 3 от Закона за здравето за ваксини за рак
на маточната шийка и контрол и лечение на
ротавирусните гастроентерити; за дейности
за здравно неосигурени лица, включващи:
комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически
и психиатрични заболявания; интензивно лечение; дейности за здравно неосигурени жени
по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето;
суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното
осигуряване за разликата в потребителската
такса, която не се заплаща от пенсионерите.
2. 8 100 000 лв. се предоставят за капиталови
трансфери, свързани с основен ремонт, пре
устройство и/или придобиване на дълготрайни
материални активи от лечебните заведения
за болнична помощ – търговски дружества с
над 50 на сто държавно участие в капитала.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 2, т. 2 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на диагностиката и лечението“, бюджетна
програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“
по бюджета на Министерството на здраве
опазването за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 2, т. 2 да се увеличат
показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 4. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши налагащ ите се промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2018 г.

ВЕСТНИК
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
8422

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200
ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. в размер 6 750 000 лв.
за ученически шкафчета за държавните и
общинските училища.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят и
предоставят на държавните и общинските
училища за осигуряване на ученически шкафчета за учениците от I до VII клас съгласно
изисквания, определени от министъра на
образованието и науката. Изискванията се
публикуват на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
разходите по „Политика в областта на всеоб
хватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Осигуряване на
качеството в предучилищното възпитание и
подготовка и училищното образование“, по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г.
(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
(5) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Министърът на образованието и науката да извърши произтичащите промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2018 г.

БРОЙ 78
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
8515

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201
ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“, приет с
Постановление № 13 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 55, 78 и 89 от 2005 г., бр. 40 и 48 от
2006 г., бр. 23 от 2007 г., бр. 43 и 53 от 2008 г.,
бр. 89 от 2009 г., бр. 3 и 58 от 2010 г., бр. 49
от 2012 г., бр. 16 от 2013 г., бр. 86 от 2014 г.,
бр. 25 от 2015 г., бр. 42 от 2016 г. и бр. 54 и
101 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 31:
„31. изпълнява функции на администратор на лични данни по Закона за защита на
личните данни;“.
2. Досегашната т. 31 става т. 32.
§ 2. В чл. 6, ал. 3 числото „540“ се заменя с „512“.
§ 3. Член 8б се изменя така:
„Чл. 8б. (1) Финансовият контрольор е
на п ряко под чинение на п редседател я и
осъществява предварителен контрол за законосъобразност на финансовата дейност
на агенцията.
(2) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява мнение
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор, утвърдената
от министъра на финансите методология
и вътрешните актове на председателя на
агенцията.“
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменени я:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. изготвя и предоставя информация и
документи на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество в съответствие със
Закона за противодействие на корупцията

ВЕСТНИК
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и за отнемане на незаконно придобитото
имущество (ЗПКОНПИ);“.
2. В т. 8 абревиатурата „ЗПУКИ“ се заменя със „ЗПКОНПИ“.
§ 5. В чл. 14а т. 23 се отменя.
§ 6. В чл. 14б се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 11 на к ра я се доба вя „и фу н кционалните характеристики на звената в
агенцията;“.
2. Точка 19 се изменя така:
„19. извършва медиа мониторинг относно
отразяването на дейността на агенцията в
публичното пространство и прави предложения във връзка с медийното отразяване
на агенцията;“.
3. Точка 26 се изменя така:
„26. извършва работни преводи на материали и документи и осигурява преводите
при работни срещи;“.
4. Създава се т. 27:
„27. изпълнява функции, свързани със
защитата на личните данни.“
§ 7. В чл. 14в се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. разработва план за охрана на агенцията чрез физически и технически средства
и следи за неговото изпълнение;“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. разработва задължителните специфични изисквания за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи
в агенцията;“.
3. Точка 19 се изменя така:
„19. организира подготовката на личния
състав на агенцията за действия във военно време и в условия на кризи от военен и
невоенен характер;“.
4. Създават се т. 27 и 28:
„27. разработ ва п лан на агенци я та за
противодействие на тероризма и защита
при терористична дейност;
28. организира отсрочването от повикването във въоръжените сили на резервисти
и техника от националното стопанство и
осигуряване на трудови ресурси за военновременна дейност.“
§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „чл. 29 от“ се заличават;
б) точка 5 се изменя така:
„5. организира разпредел янето, дислокацията и комплектуването на държавните
резерви и военновременните запаси;“
в) точка 7 се изменя така:
„7. изгот вя становища и п редложени я
във връзка със създаването, съхраняването,
обновяването, отчитането и ползването на
резервите и запасите, както и по проверките и инвентаризациите им, извършвани от
териториалните дирекции;“
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г) в т. 8 думата „производството“ и запетаята след нея се заличават;
д) в т. 10 думите „извършени проверки
и“ се заличават;
е) точка 12 се изменя така:
„12. да ва с та нови ще по п р ед ложен и я
относно су ровини, материа ли, издели я и
др., съхранението на които следва да бъде
възложено на агенцията;“.
2. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. води регистри на задължените лица,
регистрираните складове за съхраняване на
нефт и нефтопродукти, лицата съхранители,
запасите за извънредни ситуации от нефт и
нефтопродукти и целевите запаси от нефт и
нефтопродукти;“
б) в т. 5 накрая се добавя „и ги предоставя
по съответния ред на лицата съхранители
или на техни представители“;
в) точка 11 се изменя така:
„11. проверява, анализира и обобщава
информаци ята, полу чена от задъл жените
лица и съхранителите, и я предоставя по
компетентност на териториалните дирекции
за извършване на проверки на място; съпоставя констатациите, получени в резултат от
извършени проверки, и при необходимост
оказва методическа помощ и/или изготвя
методически указания до териториалните
дирекции по прилагането на законовата и
подзаконовата нормативна уредба;“.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „и представя на председателя на агенцията информацията по чл. 8,
ал. 2 от закона“ се заличават;
б) създава се нова т. 2:
„2. представя на председателя на агенцията
информация за лицата, задължени да подават
годишни доклади по чл. 8, ал. 2 от закона,
съгласува подготвените за предоставянето по
реда на закона доклади и следи за спазване
на законоустановените срокове за това;“
в) досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя
така:
„3. при разминаване в информаци ята,
пол у чена на годиш на база о т пол у чат елите на облагаем нефт и от държавните
и нс т и т у ц и и , и зис к в а доп ъ л н и т е л н и до к а зат е лс т ва и л и извърш ва п р оверк и по
док у менти на пол у чателите на облагаем
нефт, на които са доставени годишно над
150 000 тона, и/или на свързаните с тях
лица, като при констатиране на нарушения
предлага налагането на административни
наказания;“
г) досегашната т. 3 става т. 4.
§ 9. В чл. 18, т. 2, буква „б“ думата „тръжните“ се заличава.
§ 10. В чл. 20 т. 2 се изменя така:

ВЕСТНИК
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„2. при липса на свободни собствени складови помещения в складове на външни съхранители, избрани на конкурсен принцип;“.
§ 11. Член 21 се отменя.
§ 12. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. (1) Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 часа
дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите от
централно управление и от административните централи на териториалните дирекции
е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч.
със задължително присъствие в периода от
10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. В тези случаи
извън времето на задължителното присъствие
служителите могат да отработват дневното
работно време през определени дни в следващия или в друг ден от същата работна
седмица.
(3) Работното време по ал. 2 се отчита
чрез електронна система за контрол на достъпа в сградите на агенцията или по друг
подходящ начин. Конкретната организация
на работа и контролът по спазване на установеното работно време се уреждат с акт
на председателя.
(4) За служителите в складовите бази на
агенцията работното време е от 9,00 до 17,30 ч.
с обедна почивка 30 минути.“
§ 13. Приложението към чл. 6, ал. 4 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 6, ал. 4
Численост на организационните структури и
административните звена в Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
при Министерския съвет – 512 щатни бройки
(загл. изм. – ДВ, бр. 86 от 2014 г., в сила от
17.10.2014 г.; бр. 25 от 2015 г., в сила от 3.04.2015 г.;
бр. 54 от 2017 г., в сила от 5.07.2017 г.)
Председател
Политически кабинет
Главен секретар
Звено за вътрешен одит
Финансов контрольор
Инспекторат
Обща администрация
дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
дирекция „А дминистративно-правно
обслужване и европейска координация“
дирекция „Сигурност и отбранителномобилизационна подготовка“
Специализирана администрация
Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“
в т.ч.:
териториални дирекции
дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване“

1
2
1
5
1
7
49
18
22
9
446
428
404
18

“
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Заключителна разпоредба
§ 14. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
8464

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
МЕМОРАНДУМ ЗА
РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Националния статистически институт
на Република България и Статистическата
служба на Република Сърбия за сътрудничество в областта на статистиката като основа
за водене на преговори
(Одобрен с Решение № 526 от 26 юли 2018 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 30 август 2018 г.)
Националният статистически институт на
Република България (НСИ) и Статистическата
служба на Република Сърбия (ССРС), наричани по-нататък „Страните“, се споразумяха
за следното:
Член 1
Страните си сътрудничат с цел развитие
и подобряване на статистическата система.
Член 2
Настоящият Меморандум представлява
доброволно изразяване на намерение между
Страните да работят заедно за насърчаване
на ефективността на знанието.
Меморан д у мът създава обща рамка и
условия за ефективно сътрудничество. Той
подкрепя разнообразни дейности и насърчава
определянето на цели и процедури за взаимно
сътрудничество за обмен на информация и
обмен на мнения и опит с цел улесняване на
развитието и изпълнението на общи статистически дейности.
Член 3
В рамките на сътрудничеството Страните
имат намерение да работят заедно във взаимнодоговорените статистически области,
по-специално ИКТ, методологични въпроси и
въпроси, свързани с качеството, инфраструктурата и организацията.
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По принцип всички теми са потенциални
области за действие в рамките на настоящия
Меморандум. Изборът на конкретни теми е
въпрос на бъдещи взаимни споразумения.
Страните се договарят да предприемат
дейности във всички възможни и достъпни
форми, подходящи за обективното им изпълнение, като споделяне на най-добри практики,
обмен на опит, създаване на мрежа и т.н.
Освен това, това сътрудничество насърчава
професионалното поведение в съответствие
с Кодекса на европейската статистическа
практика и осигурява форум за обмен на опит
между двете страни.
Член 4
В съответствие с разпоредбите на настоящия Меморандум правата и отговорностите
за всяка дейност, или съответно експертна
помощ, се определят от Страните предварително преди всяка дейност или помощ със
специален акт.
Общите дейности са в съответствие със
съответните национални програми и се финансират от съответния национален бюджет
на Страните или от един от финансираните
от ЕС проекти или от други механизми, налични за разработването на статистически
данни. Финансирането на дейностите ще бъде
определяно за всеки отделен случай.
Член 5
Настоящият Меморандум не изк лючва
отговорност та на Ст раните по време на
сътрудничеството за пълно спазване на националните и международните нормативни
актове относно сигурността, поверителността
и защитата на личните и индивидуалните
данни за физически и юридически лица.
Информацията, получена от една от Страните в рамките на настоящия Меморандум, не
може да бъде предоставяна на трети страни
без писменото съгласие на Страната, която
е предоставила тази информация.
Страните се задължават да използват информацията само за официални цели.
Член 6
В случай на спорове, произтичащи от тълкуването или прилагането на разпоредбите
на настоящия Меморандум, Страните ще ги
разрешават чрез преговори и консултации.
Член 7
Настоящият Меморандум влиза в сила от
датата на подписването и важи за период от
три години. След изтичане на първоначалния тригодишен срок продължителността
на дейс т вие на нас т оя щ и я Мемора н д у м
автоматично ще се подновява за следващи
тригодишни периоди, освен ако едната от
Страните не даде писмено известие, но не
по-късно от 90 дни преди изтичането на съот-
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ветния срок, за намерението си да прекрати
Меморандума.
По взаимно съгласие Ст рани те могат
да п реразгледат наст оящ и я Мемора н д у м
и да внесат изменени я, които ще станат
неразделна част от него. Същите трябва да
бъдат направени в отделни приложени я,
които ще влязат в сила в съответствие с
настоящия член.
Член 8
Страните ще номинират координатори на
настоящия Меморандум след влизането му
в сила. Страните взаимно ще се уведомят
писмено относно номинираните от тях координатори, също и когато са необходими
промени.
Подписан в с. Сливек на 30 август 2018 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, сръбски и английски език, като
всички текстове са еднакво автентични. В
случай на различие в тълкуването предимство
ще има английският текст.
За Националния
За Статистическата
статистически институт
служба на
на Република България:
Република Сърбия:
Сергей Цветарски,
Миладин Ковачевич,
председател
директор
8339

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване
на държавна служба в Министерството на
вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 64 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 10 и 33 от 2015 г., бр. 61 от
2016 г., бр. 25 от 2017 г., бр. 3 и 26 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 2 след думите „държавни
служители“ се добавя „на МВР“, а след думите
„настоящи служители“ се добавя „в МВР“.
§ 2. В чл. 7а думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“
се заменят със „Закона за противодействие
на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 3. В чл. 13, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. лична карта;“.
2. В т. 2 след думите „издадена диплома“
се добавя „за завършено средно образование“, а след думите „признато образование“
се поставя точка и запетая и се добавя „при
издадена диплома от чуждестранно висше
училище се посочва номерът, под който документът е регистриран в Националния център
за информация и документация“.
§ 4. В чл. 15, ал. 1 се създава т. 3а:
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„3а. извършват служебна справка в Националния център за информация и документация
относно признаването на висше образование – при издадена диплома от чуждестранно
висше училище;“.
§ 5. Член 30а се изменя така:
„Чл. 30а. (1) В 20-дневен срок от обявяване
на крайното класиране спечелилите конкурса
кандидати подават заявление за назначаване
на държавна служба, към което прилагат
удостоверяващи документи, че не са привлечени като обвиняеми и не са подсъдими за
умишлено престъпление от общ характер.
(2) Служебното установяване на обстоятелствата по чл. 155, ал. 1, т. 2 ЗМВР се извършва
от съответното звено „Човешки ресурси“.“
§ 6. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 думите „чл. 30а, т. 1 и 2“ се заменят с „чл. 30а, ал. 1“.
2. В ал. 6 се създава т. 4а:
„4а. извършва действията по чл. 15, ал. 1,
т. 3а и чл. 30а, ал. 2;“.
§ 7. В допълнителните разпоредби се правят
следните допълнения:
1. В § 3, изречение второ след съкращението
„ЗЗЛД“ се добавя „и Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета от
27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение
на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/EО (Общ регламент относно защитата
на данните)“.
2. Създава се § 6а:
„§ 6а. Делата на кандидатите, които не са
назначени на държавна служба, се съхраняват
три години след приключване на конкурсната
процедура.“
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Валентин Радев
8405

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-406 от 2015 г. за условията и реда
за провеждане на конкурс за преминаване в
по-висока по вид длъжност на държавните
служители в Министерството на вътрешните
работи (обн., ДВ, бр. 29 от 2015 г.; изм. и доп.,
бр. 26 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В изречение първо след думите „дирекция „Човешки ресурси“ – МВР“ се добавя „в
интернет и интранет“.
2. В изречение второ след думите „Закона за защита на личните данни“ се добавя
„и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
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парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ
регламент относно защитата на данните)“.
§ 2. В чл. 13 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“
се заменят със „Закона за противодействие
на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 3. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „удостоверение за
признато образование“ се заменят с „посочва
се номерът, под който документът е регистриран в Националния център за информация и
документация“.
2. В ал. 4 се създава изречение второ:
„При представена диплома от чуждестранно
висше училище звеното „Човешки ресурси“
извършва служебна справка в Националния
център за информация и документация относно признаването на висше образование.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Валентин Радев
8404

Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 8121з-748 от 2014 г. за определяне на срокове за съхранение на лични
данни, обработвани в Министерството на
вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на
Наказателно-процесуалния кодекс и на проверки за наличие на данни за престъпления
от общ характер (обн., ДВ, бр. 88 от 2014 г.;
попр., бр. 97 от 2014 г.; доп., бр. 20 от 2015 г.)
Параграф единствен. В чл. 3 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „на основание“ се заменят
с „в случаите на“, след думите „чл. 24, ал. 1,
т. 1“ се добавя „и 8а“, а думите след абревиатурата „НПК“ се заличават.
2. В т. 2 думите „чл. 24, ал. 4“ се заменят
с „чл. 24, ал. 5“.
3. В т. 3 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в буква „а“ думите „чл. 243, ал. 9, изр. 2“
се заменят с „чл. 243, ал. 10, изр. 2“, а думата
„или“ се заличава;
б) в буква „б“ думите „чл. 243, ал. 9, изр. 2“
се заменят с „чл. 243, ал. 10, изр. 2“, а думата
„или“ се заличава;
в) в буква „в“ думите „чл. 24, ал. 4“ се
заменят с „чл. 24, ал. 5“;
г) създават се букви „г“ и „д“:
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„г) на основание чл. 250, ал. 1, т. 2 НПК;
д) на основание чл. 24, ал. 1, т. 8а НПК
поради това, че деянието съставлява административно нарушение, за което е приключило
административнонаказателно производство.“
4. В т. 5 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в буква „а“ след думите „чл. 24, ал. 1, т. 1“
се добавя „и 8а“, а думата „или“ се заличава;
б) в буква „б“ след думите „чл. 24, ал. 1,
т. 1“ се добавя „и 8а“;
в) буква „в“ се отменя.
Министър:
Валентин Радев
8406

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за условията и реда за
изпълнение и контрол на промоционални
програми за земеделски и хранителни продукти (ДВ, бр. 38 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 2 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с
„Министерството на земеделието, храните и
горите“.
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът
на земеделието, храните и горите“.
2. В ал. 2 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“.
3. В ал. 3 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът
на земеделието, храните и горите“, а „Министерството на земеделието и храните“ с
„Министерството на земеделието, храните и
горите и представители на Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия – определени от изпълнителния
директор“.
4. В ал. 4 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът
на земеделието, храните и горите“.
§ 3. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Предлагащите организации по
чл. 7, параграф 1, букви „а“ – „в“ от Регламент
(ЕС) № 1144/2014 избират независима от тях
прилагаща организация за изпълнение на цялата или част от промоционалната програма
чрез състезателна процедура.
(2) Предлагащите организации по чл. 7,
параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС)
№ 1144/2014 избират прилагаща организация
по реда на Закона за обществените поръчки.
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(3) При провеж дане на състезателната
процедура по ал. 1 предлагащите организации
определят критерии за подбор и критерии за
възлагане.
(4) Критериите по ал. 3 трябва да бъдат
определени в съответствие с принципите на
пълна прозрачност, равно третиране и недискриминация.“
§ 4. Създават се чл. 11а – 11e:
„Чл. 11а. (1) Критериите за подбор на прилагаща организация включват изисквания за:
1. икономическо и финансово състояние;
2. технически и професионални способности.
(2) Критерият по ал. 1, т. 1 включва следните изисквания:
1. да са реализирали минимален общ оборот през последните три финансови години,
изчислен на база годишните обороти и не
по-малък от 50% от прогнозната стойност на
промоционалната програма;
2. да са постигнали положително съотношение между определени активи и пасиви към
31 декември на последната приключила година
съгласно методиката по приложение № 1.
(3) Критерият по ал. 1, т. 2 включва следните изисквания:
1. през последните три години да са изпълнили поне две услуги с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на поръчката от
състезателната процедура, и да имат препоръки за добро изпълнение за тях (с включена
подробна информация, например вид поръчка
и срок, обем и резултат);
2. да разполагат с необходимото техническо
оборудване за осигуряване на качеството на
услугите;
3. да разполагат с експерти с нужната
професионална квалификация, опит и/или
образование.
(4) По отношение на кандидат за прилагаща организация не трябва да е налице някое
от обстоятелствата по чл. 106, параграф 1 от
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна
на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета (ОВ, L 298/1 от 26.10.2012 г.).
(5) Критериите за подбор по ал. 1 трябва
да бъдат изпълнени от кандидата за прилагаща организация или поне от едно от лицата,
участващи в обединение – кандидат за прилагаща организация.
(6) Кандидатите могат да изпълнят критериите за подбор по ал. 1 чрез подизпълнители.
(7) Кандидатите могат да изпълнят критериите за подбор по ал. 1, като се позоват на
капацитета на трети лица.
Чл. 11б. (1) Предлагащата организация определя критерии за възлагане по отношение
на кандидатите за прилагащи организации
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въз основа на изискването за „икономически
най-изгодна оферта“.
(2) Когато критерият за възлагане включва повече от един показател, предлагащата
организация определя в обявлението и в
документацията за състезателната процедура
относителната тежест на всички показатели
за определяне на оценката. Предлагащата
организация може да определи минимално
и максимално допустими стойности на показателите.
(3) Предлагащата организация посочва в
документацията методиката за комплексна
оценка и начина за определяне на оценката на
офертите по всеки показател, която трябва да:
1. дава възможност да се оцени нивото на
изпълнение, предложено във всяка оферта в
съответствие с промоционалната програма;
2. дава възможност да бъдат сравнени и
оценени обективно предложенията в офертите;
3. осигурява на кандидатите достатъчно
информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки
показател, като за количествено определимите показатели се определят стойностите в
цифри или в проценти и се посочва начинът
за тяхното изчисляване.
Чл. 11в. (1) Състезателната процедура се
открива с публикуване на обявление едновременно във:
1. Официалния вестник на Европейския
съюз;
2. Портала за обществени поръчки към
Агенцията за обществени поръчки;
3. интернет страницата на предлагащата
организация.
(2) Обявлението по ал. 1 трябва да бъде
публикувано на една и съща дата и да съдържа
идентична информация във всички средства
за осведомяване.
(3) Обявлението по ал. 1 трябва да съдържа
минимум следната информация:
1. наименование, адрес, телефон, факс,
електронен адрес на предлагащата организация и лице за контакт;
2. естество и обем на разходите, включени в промоционалната програма, за които е
обявена състезателната процедура;
3. изисквания към финансовия и техничес
кия капацитет на прилагащата организация;
4. условия и начин на плащане;
5. място и срок за подаване на оферти,
който не може да бъде по-кратък от 35 дни
от датата на публикуване на обявлението;
6. място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата;
7. критерий за възлагане – съотношение
цена/качество.
(4) Документацията за участие в процедурата може да се предоставя на кандидатите
и по електронен път.
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(5) Документацията за участие трябва да
съдържа най-малко:
1. техническите спецификации;
2. видовете разходи, включени в промоционалната програма;
3. методиката за определяне на комплексната оценка на офертата;
4. образци на документи, включително и на
офертата, както и указание за подготовката им;
5. проект на договор.
(6) Оферти за участие в процедурата могат
да се подават писмено, по електронен път с
квалифициран електронен подпис или чрез
лицензиран пощенски оператор.
Чл. 11г. (1) Кандидатите за участие в процедурата подават оферти в съответствие с
обявлението по чл. 11в, ал. 1. Всеки участник
има право да подаде само една оферта.
(2) Кандидатите могат да бъдат местни и
чуждестранни лица или техни обединения и
представят документи за регистрация съгласно
националното им законодателство. Кандидатите не трябва да се намират с предлагащата
организация в отношение на свързаност по
смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон и не трябва да са в
конфликт на интереси по смисъла на чл. 57,
параграф 2 от Регламент (ЕС) 966/2012.
(3) Офертата по ал. 1 трябва да съдържа
най-малко:
1. име и адрес, съответно наименование,
седалище и адрес на управление и код по
БУЛСТАТ/ЕИК за лицата, регистрирани в
Република България; за лицата, вписани в
регистри, различни от Търговския регистър
и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията,
се представят документ за правосубектност,
удостоверение за актуално състояние, заверени
копия от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ; за лицата,
регистрирани в друга държава – документ за
еквивалентна регистрация, съгласно законодателството на държавата;
2. предложение за изпълнение на разходите, включени в промоционалната програма;
3. срокове за изпълнение на разходите,
включени в промоционалната програма;
4. предлагани цени за всеки разход;
5. списък на документите, съдържащи се
в офертата, подписан от кандидата.
(4) Към офертата се прилагат:
1. доказателства за финансовия и техничес
кия капацитет на кандидата;
2. списък с подизпълнители, с които кандидатът възнамерява да работи, и разходите,
които ще изпълняват;
3. проекти на договори с подизпълнителите,
доказващи поетите ангажименти и посочващи
разходите, които ще изпълняват;
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4. списък на експертите, които ще изпълняват разходите, в който е посочена професионалната им квалификация и/или опит;
5. декларация за техническото оборудване,
което ще бъде използвано за изпълнение на
програмата;
6. декларация за липса на свързаност между
кандидата и предлагащата организация съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на
Търговския закон, както и между кандидата
и подизпълнителите, ако има такива;
7. декларация за липса на публични задължения, когато кандидатът е регистриран
на територията на Република България, или
документ, удостоверяващ липсата на публични
задължения, съгласно законодателството на
държавата, в която е регистриран;
8. декларация за липса на конфликт на
интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2
от Регламент (ЕС) 966/2012;
9. декларация за конфиденциалност, че няма
да се разгласява по никакъв начин конфиденциална информация за настоящата поръчка;
10. годишни финансови отчети за последните три години, когато не са достъпни в
публичен регистър и данните не могат да се
получат по служебен път;
11. справки за общия оборот за последните
три финансови години;
12. списък на изпълнените през последните три години услуги с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на поръчката
от състезателната процедура, придружен от
препоръки за добро изпълнение по тях;
13. списък с третите лица, които ще участват
в изпълнението на промоционалната програма;
14. доказателства за поети задължения от
третите лица, с чиито ресурси кандидатът
ще разполага.
(5) Когато кандидатът е чуж дестранно
лице, той представя съответните документи,
издадени от компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която е
установен.
(6) Кандидатите могат да поискат писмено
от предлагащите организации разяснения по
обявлението и документацията за участие в
състезателната процедура най-късно до 10
дни преди изтичане на срока за подаване
на оферт и те. Предлагащата организаци я
предоставя разясненията в 4-дневен срок от
получаване на искането, но не по-късно от
6 дни преди изтичане на срока за подаване
на офертите. В разясненията не се посочва
лицето, направило запитването. Разясненията се предоставят чрез изпращането им по
електронна поща до всички кандидати и се
прилагат към документацията, която се предоставя на последващи кандидати.
Чл. 11д. (1) Кандидатите могат да посочат
подизпълнители за част от дейностите. В
случаите на чл. 11а, ал. 6 подизпълнителите
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трябва да отговарят на критериите за подбор
по чл. 11а, ал. 3, т. 2 и 3 и ал. 4 по отношение
на разходите, които ще изпълняват, и за тях
да не са налице основания за отстраняване
от процедурата съгласно чл. 12а, ал. 2.
(2) Подизпълнителите не трябва да се
намират с предлагащата и с прилагащата
организация в отношения на свързаност по
смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон и не трябва да са в
конфликт на интереси по смисъла на чл. 57,
параграф 2 от Регламент (ЕС) 966/2012.
(3) Предлагащата организация изисква
по време на провеждане на състезателната
процедура отстраняване или замяна на под
изпълнител, който не отговаря на условията
на ал. 1 и 2.
(4) Правилата за разплащане между прилагащата организация и подизпълнителите се
посочват в документацията към състезателната
процедура и се включват в договора между
предлагащата организация и прилагащата организация и в договорите между прилагащата
организация и подизпълнителите.
(5) Замяна на подизпълнител преди започване на изпълнението и по време на
изпълнение на промоционална програма се
допуска, когато са изпълнени едновременно
следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице
основанията за отстраняване в процедурата
по чл. 12а, ал. 2;
2. новият подизпълнител отговаря на изискванията на ал. 1 и 2, коригирани съобразно
изпълнените до момента дейности.
(6) При замяна на подизпълнител предлагащата организация подава в Министерството
на земеделието, храните и горите заявление
за одобрение на замяна на подизпълнител по
образец, утвърден със заповед на министъра
на земеделието, храните и горите, и представя
всички документи, които доказват изпълнението на условията на ал. 1, 2, 4 и 5.
(7) При използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на всички разходи
по договора с предлагащата организация е на
прилагащата организация. Подизпълнителите
нямат право да извършват дейностите чрез
възлагането им на други подизпълнители.
Чл. 11е. (1) Кандидатите могат да се позоват
на капацитета на трети лица. В случаите на
чл. 11а, ал. 7 третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор по чл. 11а, ал. 3,
т. 2 и 3 и ал. 4 по отношение на дейностите,
които ще изпълняват, и за тях да не са налице
основания за отстраняване от процедурата
съгласно чл. 12а, ал. 2 по отношение на критериите за подбор по чл. 11а, ал. 1.
(2) По отношение на критериите, свързани
с професионална способност, кандидатите
могат да се позоват на капацитета на трети
лица само ако лицата, с чиито квалификация,
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опит или образование се доказва изпълнение
на изискванията за подбор по чл. 11а, ал. 3,
т. 3, ще участват в изпълнението на частта
от промоционалната програма, за която е
необходим този капацитет.
(3) Кандидатът трябва да може да докаже,
че ще разполага с ресурсите на третите лица,
когато се позовава на капацитета им.
(4) Третите лица не трябва да се намират
с предлагащата и с прилагащата организация
в отношения на свързаност по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон и не трябва да са в конфликт
на интереси по смисъла на чл. 57, параграф
2 от Регламент (ЕС) 966/2012.
(5) Предлагащата организация изисква
по време на провеждане на състезателната
процедура отстраняване или замяна на трети лица, които не отговарят на условията на
ал. 1, 2, 3 и 4.“
§ 5. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Състезателната процедура се
провежда, когато са подадени най-малко три
оферти. Когато са подадени по-малко от три
оферти, предлагащите организации удължават
срока на състезателната процедура с още 7
дни. Когато и след изтичане на този срок са
подадени по-малко от три оферти, състезателната процедура се прекратява.
(2) Предлагащата организация назначава
комисия за извършване на подбор на кандидатите и разглеждане и оценка на офертите,
която се състои от нечетен брой членове, поне
един от които задължително е правоспособен
юрист. Членовете на комисията не трябва да
са в конфликт на интереси по смисъла на
чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС) 966/2012
с предлагащата организация, кандидатите
и подизпълнителите, като за това подават
декларации.
(3) Комисията по ал. 2 взема решения с
обикновено мнозинство на членовете. За всяко
заседание на комисията се води протокол,
който се подписва от всички присъстващи
членове. Резултатите от работата на комисията и взетите решения се отразяват в доклад.
(4) Членовете на комисията са длъжни да
не разгласяват обстоятелствата, станали им
известни във връзка с дейността на комисията.
(5) Комисията по ал. 2 прави избор на
прилагаща организация въз основа на:
1. критериите за подбор, определени в
обявлението за провеждане на процедурата,
съгласно чл. 11а;
2. критерии за възлагане съгласно чл. 11б,
ал. 1.“
§ 6. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) Когато по отношение на
критериите за подбор или по отношение на
изискванията към кандидатите се установи
липса, непълнота и/или несъответствие на
информаци ята, вк лючително нередовност
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или фактическа грешка, на кандидатите се
изпраща уведомително писмо да представят
нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация в определен
от предлагащата организация срок, който не
може да бъде по-кратък от 3 работни дни.
(2) Комисията по чл. 12, ал. 2 отстранява
от състезателната процедура участник, когато:
1. не отговаря на поставените критерии за
подбор, посочени в обявлението и документацията за участие в състезателната процедура;
2. е представил оферта, която не отговаря
на обявените условия за участие в състезателната процедура и изискванията на чл. 11г;
3. не е представил исканите допълнителни документи по ал. 1 в срока, определен
с уведомителното писмо от предлагащата
организация по ал. 1;
4. се установи, че е свързано лице с предлагащата организация по смисъла на § 1 от
допълнителните разпоредби на Търговския
закон;
5. се установи, че е налице конфликт на
интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от
Регламент (ЕС) 966/2012;
6. се установи, че е представил документ с
невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор, или
не е предоставил изискваща се информация,
свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на
критериите за подбор.
(3) Предлагащата организация уведомява
писмено участниците в състезателната процедура за взетите решения в тридневен срок
от подписване на доклада по чл. 12, ал. 3.
(4) Одобреният кандидат представя документи, доказващи липсата на обстоятелства
по чл. 11а, ал. 4.“
§ 7. Член 13 се изменя така:
„Ч л. 13. Предлагащ и те организации в
7-дневен срок от извършването на избор на
прилагаща организация представят в Министерството на земеделието, храните и горите
писмено заявление за одобряване на прилагаща организация по образец, утвърден със
заповед на министъра на земеделието, храните и горите, към което прилагат заверени
копия на всички документи от проведената
състезателна процед у ра – обявлението за
участие, получените оферти, протоколите от
проведените заседания на комисията, доклада
на комисията за избор на прилагаща организация, кореспонденцията с кандидатите, водена
във връзка със състезателната процедура,
включително и по електронна поща.“
§ 8. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13a. (1) Министърът на земеделието,
храните и горите със заповед назначава комисия и утвърждава Процедура за разглеждане
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на подадените в Министерството на земеделието, храните и горите заявления по чл. 13.
(2) Комисията по ал. 1 извършва проверка
на подадените заявления и документи по чл. 13.
При поискване от страна на комисията по
ал. 1 предлагащата организация представя за
проверка оригиналите на всички документи,
приложени към заявлението по чл. 13.
(3) При установяване на нередовност и/
или непълнота на представените документи комисията по ал. 1 уведомява писмено
предлагащата организация, която в срок до
10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да отстрани нередовностите и/
или непълнотите и да предостави исканите
документи и/или писмени разяснения.
(4) Ако предлагащата организация не отстрани нередовностите и/или непълнотите
в срока по ал. 3, заявлението за одобряване
на прилагаща организация се отхвърля със
заповед на министъра на земеделието, храните
и горите, която се съобщава на предлагащата
организация и може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Постоянната консултативна комисия по чл. 9, ал. 2“ се заменят с
„Комисията по чл. 13а“.
2. В ал. 3 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“.
3. В ал. 4 думите „Министърът на земеделието и храните“ и „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“
и „Министерството на земеделието, храните
и горите“.
4. В ал. 6, изречение първо думите „Държавен фонд „Земеделие“ се заменят с „Министерство на земеделието, храните и горите,
което предоставя копие от тях до Държавен
фонд „Земеделие“ заедно с уведомлението по
ал. 4“. В изречение второ думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“.
5. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Сключеният договор между предлагащата и прилагащата организация следва
да съдържа информация относно избраните
подизпълнители, с които прилагащата организация възнамерява да работи, разходите,
които ще извършват, както и условията, при
които могат да бъдат заменени.
(8) Замяна на подизпълнител в случаите на
чл. 11д, ал. 5 се извършва след одобрението є
от Министерството на земеделието, храните
и горите по реда на чл. 13 и 13а.“
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 4:
а) текстът преди т. 1 се изменя така:
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„(4) Офертата по ал. 3 трябва да съдържа
най-малко:“;
б) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. име и адрес, съответно наименование,
седалище и адрес на управление и код по
БУЛСТАТ/ЕИК за лицата, регистрирани в
Република България, а за лицата, регистрирани
в друга държава – документ за еквивалентна
регистрация, съгласно законодателството на
държавата;
2. предложение за изпълнение на оценката на въздействието на промоционалната
програма;“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Кандидатите за участие прилагат към
офертата:
1. доказателства за финансовия и техничес
кия капацитет на кандидата;
2. списък на лицата, които ще извършват
оценката на въздействието на програмата, в
който е посочена професионалната им квалификация и/или опит;
3. документи, удостоверяващи професионалната квалификация и/или опита на лицата
по т. 2;
4. декларация за техническото оборудване,
което ще бъде използвано за извършване на
оценката на въздействието на програмата;
5. декларация за липса на свързаност между оценяващата организация, прилагащата
организация и предлагащата организация
съгласно § 1 от допълнителните разпоредби
на Търговския закон;
6. декларация за липса на конфликт на
интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2
от Регламент (ЕС) 966/2012;
7. декларация за липса на публични задължения, когато кандидатът е регистриран
на територията на Република България, или
документ, удостоверяващ липсата на публични
задължения съгласно законодателството на
държавата, в която е регистриран;
8. годишни финансови отчети за последните
две години, когато не са достъпни в публичен
регистър и данните не могат да се получат
по служебен път;
9. списък на изпълнените през последните
две години договори за извършване на услуги с предмет и обем, идентични или сходни
с извършването на оценка на въздействие,
придружен от препоръки за добро изпълнение по тях.“
§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предлагащите организации назначават
комисия за провеждане на конкурс, която се
състои от нечетен брой членове, поне един
от които е правоспособен юрист.“
2. Създава се нова ал. 2:
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„(2) Конкурсът се провежда, когато са
подадени най-малко три оферти. Когато са
подадени по-малко от три оферти, конкурсът
се прекратява.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Комисията по ал. 1 взема решения с
обикновено мнозинство от членовете є. За
всяко заседание на комисията се води протокол, който се подписва от всички присъстващи
членове. Резултатите от работата на комисията
и взетите решения се отразяват в доклад.“
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Членовете на комисията са длъжни да
не разгласяват обстоятелствата, станали им
известни във връзка с дейността на комисията.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
6. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Предлагащите организации уведомяват
писмено участниците в конкурса за взетите
решения в тридневен срок от изготвяне на
доклада по ал. 3.“
§ 12. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Предлагащите организации, които
са избрали оценяваща организация, в 7-дневен
срок от извършването на избора представят
в Министерството на земеделието, храните
и горите писмено заявление по образец за
одобряване на оценяваща организация, към
което прилагат заверени копия на всички
документи от проведената състезателна процедура – обявлението за участие, получените
оферти, протоколите от проведените заседания
на комисията, доклада на комисията за избор
на оценяваща организация, кореспонденцията
с кандидатите, водена във връзка с конкурса,
включително и по електронна поща.“
§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Постоянната консултативна комисия по чл. 9, ал. 2“ се заменят с
„Комисията по чл. 13а“.
2. Създават се нови ал. 2 – 4:
„(2) При поискване от страна на комисията
по чл. 13а предлагащата организация представя за проверка оригиналите на всички документи, приложени към заявлението по чл. 18.
(3) При установяване на нередовност и/
или непълнота на представените документи
постоянната консултативна комисия уведомява
писмено предлагащата организация, която в
срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да отстрани нередовностите
и/или непълнотите и да предостави исканите
документи и/или писмени разяснения.
(4) Ако предлагащата организация не отстрани нередовностите и/или непълнотите в
срока по ал. 3, заявлението за одобряване на
оценяваща организация се отхвърля.“
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3. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и в нея
думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието,
храните и горите“.
4. Досегашната ал. 3 стават ал. 6 и в нея
думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието,
храните и горите“ и думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с
„Министерството на земеделието, храните и
горите“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“, а думите
„Министерството на земеделието и храните“
се заменят с „Министерството на земеделието,
храните и горите“.
§ 14. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Предлагащата организация след получаване на уведомление по чл. 8, ал. 2 подава
в Държавен фонд „Земеделие“ заявление за
финансово подпомагане по образец.
(3) Към заявлението по ал. 2 предлагащата организация представя документи, които
показват източниците на финансиране, които
ще използват при изпълнение на промоционалната програма.“
2. Досегашните ал. 2 – 5 стават съответно
ал. 4 – 7.
§ 15. В чл. 23, ал. 5 накрая се добавя „служители на ЕК, Европейската сметна палата,
Европейската служба за борба с измамите
(OLAF) и Министерството на земеделието,
храните и горите“.
§ 16. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
всяка година цялостни административни и
счетоводни проверки и проверки на място
в офисите на предлагащите и прилагащите
организации, при които проверява отчетените
разходи в заявките за авансово и междинно
плащане и заявката за плащане на остатък,
като всяка обикновена програма се проверява
толкова пъти, колкото заявки за плащане е
подала.“
2. В ал. 3 се създава т. 7:
„7. процедурата за избор на прилагащи и
оценяващи организации.“
3. В ал. 4 се създава т. 6:
„6. предоставят на надлежно упълномощените представители на ДФЗ, Министерството
на земеделието, храните и горите, Сметната
палата, Европейската комисия, Европейската
сметна палата, Европейската служба за борба
с измамите (OLAF) и Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от
европейските земеделски фондове“:
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а) всяка поискана информация за осъществяването на дейността;
б) достъп до документи и активи, и
в) съдействие при извършваните от тях
проверки.“
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Избраните от прилагащата организация
подизпълнители следва да спазват ал. 4, т. 1
и 2, както и разпоредбите на чл. 12, параграф
2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831
за съхранение на документален архив.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 17. В чл. 29, ал. 1 думите „Министърът
на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
§ 18. Създава се чл. 32:
„Чл. 32. Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите се утвърждават
указания за извършване на състезателната
процедура за избор на прилагаща организация, които се публикуват на електронната
страница на Министерството на земеделието,
храните и горите.“
§ 19. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови т. 1 и 2:
„1. „Икономически най-изгодната оферта“
е оптимално съотношение между качество и
цена, което се оценява въз основа на цената
и качествените показатели на програмата.
Като измерител на качеството се използват
показатели за технически параметри, естетически и функционални характеристики,
достъпност и предназначение за широк кръг
потребители. Съотношението цена/качество
следва да бъде 40/60.
2. „Общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби.“
2. Досегашните т. 1 – 4 стават съответно
т. 3 – 6.
3. Досегашната т. 5 става т. 7 и в нея думите „министъра на земеделието и храните“
се заменят с „министъра на земеделието,
храните и горите“.
4. Досегашната т. 6 става т. 8.
§ 20. Създава се приложение № 1 към
чл. 11а, ал. 2, т. 2:
„Приложение № 1
към чл. 11а, ал. 2, т. 2
Методика за установяване на съотношения между
определени активи и пасиви
За установяване на икономическото и финансовото състояние на кандидата се използват
финансово-счетоводни показатели, чрез които
се изчисляват съотношения между определени
активи и пасиви.
Показателите се изчисляват по данни от годишния финансов отчет (ГФО) на кандидата към
31 декември на последната приключила година.
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За покриване на изискването по чл. 11а, ал. 2,
т. 2 кандидатът трябва да покаже, че коефициентът на обща ликвидност (КОЛ) и коефициентът
на бърза ликвидност (КБЛ) имат положително
съотношение, както следва:
Коефициент

Показатели

Положително съотношение

Коефициент на обща
ликвидност
(КОЛ)

Текущи активи (ТА)
Текущи задължения КОЛ ≥ 1,5
(ТЗ)

Коефициент
на бърза
ликвидност
(КБЛ)

Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични КБЛ ≥ 1
средства
Текущи задължения

КОЕФИЦИЕНТИ НА ЛИКВИДНОСТ:
Показателите за ликвидност са количествени
характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения
с наличните текущи активи. Индикатор са за
възможността на кандидата/участника да поема възникнали финансови затруднения. Те са
показатели, показващи ликвидността в статика
(към даден момент).
I. Коефициент на обща ликвидност (КОЛ)
Общ показател, който, без да отчита различната степен на ликвидност на отделните
компоненти на текущите активи, показва възможностите на предприятието на кандидата да
покрива текущите си задължения с тях.
КОЛ е коефициентът на обща ликвидност,
чието положително съотношение се счита, когато
КОЛ е на стойност 1,5 или повече;
ТА – сумата на текущите активи (краткотрайни/краткосрочни); всички активи, придобити с
цел да бъдат използвани или реализирани в срок
от една и над една година съобразно оперативния
цикъл на кандидата;
ТЗ – сумата на текущите задължения (текущи
пасиви); всички задължения, които следва да
бъдат погасени в срок до една година.
Текущите активи (ТА) включват:
1. материални запаси – общи (включително
тези, които съобразно оперативния цикъл ще
бъдат използвани/реализирани над една година), в т.ч.:
· суровини и материали;
· незавършено производство;
· продукция и стоки;
· предоставени аванси;
2. вземания – общо, в т. ч.:
· вземания от клиенти и доставчици до една
година;
· вземания от предприятия от група до една
година;
· вземания, свързани с асоциирани и смесени
предприятия до една година;
· други вземания (независимо от източника)
до една година;
3. краткосрочни инвестиции – общо, в т.ч.:
· акции и дялове в предприятия от група;
· изк у пени собствени ак ции (номина лна
стойност);
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· други инвестиции (акции, облигации, инвестиционни имоти и др.);
4. парични средства – общо, в т.ч.:
· парични средства (без блокираните) в каси
и банкови сметки (в страната и в чужбина);
· парични еквиваленти (краткосрочни високолик ви дни вложени я, лесно обрат ими в
парични суми, като чекове, полици, държавни
ценни книги и др.).
Текущите (краткосрочните) задължения (ТЗ)
включват:
1. задължения към финансови предприятия
със срок на погасяване до една година (независимо от това, дали срокът на задължението е
над една година);
2. облигационни заеми със срок на погасяване
до една година (включително конвертируемите);
3. получени аванси със срок за уреждане до
една година;
4. задължения към доставчици със срок на
погасяване до една година;
5. задължения по полици със срок на погасяване до една година (задължения по менителници,
запис на заповед и др.);
6. задължения към предприятия от група със
срок на погасяване до една година;
7. задъл жени я, свързани с асоциирани и
смесени предприятия, със срок на погасяване
до една година;
8. други задължения със срок на погасяване
до една година – общо, в т.ч.:
· задължения към персонала със срок на
погасяване до една година;
· осигурителни и данъчни задължения със
срок на погасяване до една година;
· задължения за лихви, глоби, неустойки и
други икономически санкции със срок на погасяване до една година.
II. Коефициент на бърза ликвидност (КБЛ)
КБЛ изразява непосредствената способност
на предприятието на кандидата да обслужва
текущите си задължения с по-бързоликвидните
краткосрочни активи. КБЛ е коефициентът на
бърза ликвидност, чието положително съотношение се счита, когато КБЛ е на стойност 1
или повече.
1. Вземания със срок на получаване до една
година – общо, в т.ч.:
· вземания от клиенти и доставчици до една
година;
· вземания от предприятия от група до една
година;
· вземания, свързани с асоциирани и смесени
предприятия, до една година;
· други вземания (независимо от източника)
до една година.
2. Краткосрочни инвестиции – общо, в т.ч.:
· акции и дялове в предприятия от група;
· изк у пени собствени ак ции (номинална
стойност);
· други инвестиции (акции, облигации, инвестиционни имоти и др.).
3. Парични средства – общо, в т.ч.:
· парични средства (без блокираните) в каси
и банкови сметки (в страната и в чужбина);
· парични еквиваленти (краткосрочни високолик ви дни вложени я, лесно обрат ими в
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парични суми, като чекове, полици, държавни
ценни книги и др.).
4. Текущи задължения (ТЗ).“

§ 21. Досегашното приложение към чл. 25
става приложение № 2 към чл. 25.
Заключителна разпоредба
§ 22. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
8423

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 12
от 27 август 2018 г.

за придобиване на квалификация по професията „Инструктор по спортно-туристическа
дейност“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
813020 „Инструктор по спортно-туристическа
дейност“ от област на образование „Услуги
за личността“ и професионално направление
813 „Спорт“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за придобиването на квалификация по професията 813020 „Инструктор по спортно-туристическа дейност“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на четвърта степен на професионална квалификация за специалността
8130201 „Спортно-туристическа дейност“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и
рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебни планове за
лица, навършили 16 години, и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Ч л. 4 . (1) Държ а вн и я т о бра зоват е лен
стандарт по чл. 1 определя изискванията
към кандидатите, описанието на професията,
единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията
към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
813020 „Инструктор по спортно-туристическа дейност“ включва общата, отрасловата

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

и специфичната професионална подготовка
с необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията
след завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лицата, навършили 16 години, които към влизане в сила на тази наредба се
обучават за придобиване на професионална
квалификация по професията, завършват обучението си по учебните планове и учебните
програми, по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 86 от 2013 г. за
придобиване на квалификация по професията „Инструктор по спортно-туристическа
дейност“ (ДВ, бр. 72 от 2013 г.).
§ 3. 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 „Инструктор по спортно-туристическа дейност“
Професионално направление:
813

Спорт

Наименование на професията:
813020

Инструктор по спортно-туристическа
дейност

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

8130201 Спортно-ту ристиче- Четвърта
ска дейност
Ниво на квалификация
според Европейската
квалификационна рамка (ЕКР) – 5

Ниво на квалификация
според Национа лната
квалификационна рамка (НКР) – 5

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания 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 п ри до би ва не н а че т в ър т а с т епен н а
професионална квалификация по професията
„Инструктор по спортно-туристическа дейност“
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
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12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09296 от 19.02.2018 г.) изискването за входящото
минимално образователно равнище за лица,
на върш и л и 16 г од и н и, е за вършено сред но
образование.
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 „Инструктор по спортно-туристическа
дейност“ 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.)
И нс т ру к т ор ът по с пор т но - т у рис т и че с к а
дейност работи в спортни к лубове, спортни
федерации, национални спортни организации
или фирми, предлагащи спортно-туристически
услуги – укрепваща здравето физическа активност на лицата в свободното им време чрез
свободен избор на индивидуално или организирано практикуване на физически упражнения
и спорт сред природата.
Той изпълнява задълженията си като член
от професионалния екип съгласно изискванията
на спортната организация или фирмата, в която
работи. Участва при планирането и организирането на работата, извършва възложените
му трудови дейности, подпомага обучението
и провеж дането на спортно-т у ристическ ите
дейности. Участва в планирането, организирането и провеждането на спортно-туристически
дейности: социални, материално-технически,
логистични, информационни, комуникационни,
управленски и маркетингови.
Трудовите дейности, които изпълнява инструкторът, са подготвителни, основни и заключителни.
Подготвителни дейности:
– планира, организира и участва съвместно
с помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност и други представители на фирмата
(предприятието) в срещи с други институции и
партньори във връзка с организирането и провеждането на спортно-туристически дейности;
– запознава се и анализира извършените
от помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност и други лица предварителни
п р оу ч в а н и я , св ър з а н и с п р ед поч и т а н и я т а ,
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психо-физическите особености и здравословното състояние на кандидатите за участие в
спортно-туристическите дейности;
– разработва фирмена концепция за структурата и насочеността на спортно-туристическата
дейност в зависимост от предпочитанията на
клиентите, географските особености и наличните природни и антропогенни ресурси и обекти
за спор т но -т у рист и ческа дейност; п ред лага
концепцията за утвърждаване от ръководството
на фирмата;
– съобразно приетата концепция за структурата и насочеността на спортно-туристическата
дейност разрабо т ва т рени ровъчни п ланове,
у чебно-тренировъчни или приоритетни тренировъчни програми за спортно-туристически
дейности;
– запознава се с техническите характеристики и параметри на новите спортни и туристически съоръжения, уреди и други технически
средства и аксесоари, необходими за провеждане на различни по съдържание и насоченост
спортно-туристически занимания;
– съобразно фирмената концепция за структурата и насочеността на спортно-туристическата
дейност и приетите т ренировъчни планове,
у чебно-тренировъчни или приоритетни тренировъчни програми за спортно-туристически
дейности, както и природните ресурси и спортната материално-техническа база, възлага на
помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност разработването на организационни
планове за провеждане на спортно-туристически
дейности и мероприятия;
– предлага на фирменото ръководство орга низа ц ионни т е п ла нове за п ровеж да не на
спортно-туристически дейности и мероприятия
и участва в утвърждаването им;
– п р оверя ва с ъвме с т но с помощ н и к-и нстру ктора по спортно-т у ристическа дейност
подготовката на тренировъчните зали и санитарно-хигиенните възли, на откритите спортни
съоръжения или терени за спортно-туристически
дейности за съответствието им към изискванията на действащите стандарти и правила;
– въ з ла г а на помощ н и к-и нс т ру к т ора по
спортно-туристическа дейност провеж дането
на инструктаж на трениращите за безопасна
работа с уредите и съоръженията по време на
спортно-туристическите дейности;
– предлага идеи и участва в изготвянето на
информационни и рекламни материали;
– запознава желаещите да тренират с възможностите за спортно развитие и реализация,
с изискванията на условията за тренировъчна и
спортно-състезателна дейност и им предоставя
информационни материали.
Основни дейности:
– установява професионален контакт с ръководството на фирмата, с помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност и със
занимаващите се със спорт;
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– съвместно с помощник-инст ру ктора по
спортно-туристическа дейност извършва окончателна преценка за формиране на подходяща
група за подготовка и провеждане на спортнотуристически мероприятия съобразно индивидуалните възрастови, психо-физически особености
и координационно-двигателни способности на
лицата и тяхната комуникативност с цел създаване на добра вътрешна организация в групата
и безопасност на дейностите;
– при необходимост запознава участниците с
характеристиките на спортните уреди и другите
технически средства и аксесоари за провеждане
на съответната спортно-туристическа дейност;
– при необходимост демонстрира начина на
изпълнение на отделни елементи от спортнотуристическата дейност;
– в ъ з ла г а на помощ н и к-и нс т ру к т ора по
спортно-туристическа дейност или лично следи
за функционалното състояние на участниците;
– изпълнява предписанията на медицинските
лица за възстановителния режим на занимаващите се след травми или заболяване и за
динамиката при подновяване на заниманията
със съответната спортно-туристическа дейност;
– взема решение при необходимост и дава
указания на помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност за коригиране на изпълнението на индивидуалните тренировъчни
програми на участниците;
– изготвя съвместно с помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност програми
за възстановяване след тренировъчно или състезателно натоварване при различните спортнотуристически дейности, както и за осигуряване
на оптимални условия на почивка;
– дава организационно-методически указания на помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност и на участниците в рамките
на своите правомощия.
Заключителни дейности:
– кон т роли ра извършени я от помощ никинструктора по спортно-туристическа дейност
индивидуален и групов анализ на постигнатите
резултати в отделните тренировъчни занимания
или на определен етап от подготовката; при
отсъствие на помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност сам извършва тази
дейност; запознава ръководството на фирмата с
постигнатите резултати, ако това е предвидено;
– период и ч но п роверя ва с ъс т оя н ие т о на
спортната материална база;
– информира работодателя за необходимостта от съответни текущи и капиталови ремонтни
дейности по възстановяване на спортните уреди
и съоръжения;
– и з г о т в я п ис мен и о т че т и и док л а д з а
п роведената спор т но - т у рис т и ческ а дей нос т
съобразно утвърдения график или указанията
на работодателя.
Особеностите и условията на труд изискват от
инструктора по спортно-туристическа дейност да
бъде дисциплиниран, наблюдателен, издръжлив
при продължително физическо натоварване,
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лоялен и отговорен, с нагласа за точно и прецизно изпълнение на заповеди, инструкции и
указания; да използва съвременна справочна и
каталожна литература, професионален софтуер
и компютър с интернет.
Инструкторът по спортно-туристическа дейност трябва да има умения за работа в екип,
да притежава добри комуникативни умения и
умения да решава конфликти. Трябва да умее
и да оказва първа помощ.
Работното време на инструктора по спортнотуристическа дейност е нормирано, но поради
спецификата на дейността в активния сезон се
налага да работи в почивни и празнични дни
или с удължено работно време.
Инструкторът по спортно-туристическа дейност изпълнява задълженията, които произтичат
от изискванията на Закона за здравословни и
безопасни условия на труд, на санитарно-хигиенните изисквания на регионалните здравни
инспекции, както и на вътрешните правила,
утвърдени от работодателя.
И нс т ру к т ор ът по с пор т но - т у рис т и че с к а
дейност осъществява своята дейност в съответствие със Закона за физическото възпитание и
спорта, Закона за туризма и подзаконовите им
нормативни актове.
Правоспособност за „екск у рзовод“, „планински водач“ или „ски учител“ се придобива
съгласно съответната наредба по чл. 146 от
Закона за туризма, издадена от министъра на
туризма.
Правоспособност за „инструктор“ се придобива съгласно Наредба № 2 от 27.03.2017 г.
за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри
(ДВ, бр. 29 от 2017 г.), издадена от министъра
на младежта и спорта.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Л и ц ат а , п ри до би л и че т в ър т а с т епен н а
професионална квалификация по професията
„Инструктор по спортно-туристическа дейност“,
могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление „Спорт“.
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)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и доп.
със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.
Лице, придобило четвърта степен на професионална квалификация по професията „Инструктор по спортно-туристическа дейност“, може
да постъпва на работа на следните длъжности
от НКПД:
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 Е
 динична група 1431 „Ръководители на
спортни центрове, центрове за отдих и
културни центрове“:
 1431-3016 Управител, спортни дейности;
 Е динична група 3422 „Спортни треньори,
инструктори и сродни на тях“:
 3 422-3005 Ски инструктор;
 3 422-3007 Инструктор, плуване;
 3 422-3010 Инструктор, спортен;
 3 423-3007 Ски учител;
както и на други длъжности, допълнени при
актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ
Обща професионална подготовка
• ЕРУ

1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУ Т)
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
• 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 . По зн а ва х ара к т ерис т и к и т е н а
производствената дейност в предприятие
Отраслова професионална подготовка
• Е
 РУ 4. Организация на труда
Р У 4.1. Организира работния процес
Р У 4.2. Отговаря за разпределението на
дейностите в работния процес
• Е
 РУ 5. Комуникация и чужд език
РУ 5.1. Общува ефективно в работния екип
Р У 5.2. Води ефективна бизнес комуникация
РУ 5.3. Владее чужд език по професията
• ЕРУ

6. Информационни и комуникационни
технологии (ИКТ)
РУ 6.1. Обработва информация с ИКТ
РУ 6.2. Комуникира с ИКТ
Р У 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. Спорт
Р У 7.1. Познава същността, ролята и значението на спорта
Р У 7.2. Познава системата на спорта в
Република България
Р У 7.3. Формира всестранно и хармонично
развити личности чрез спорт
Специфична професионална подготовка
• ЕРУ

8. П ла н и ра не и орга н изи ра не на
спортно-туристически дейности

ВЕСТНИК

•

•

•

•

•
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 У 8.1. Познава особеностите на туризма
Р
в България
Р У 8.2. Планира спортно-т у ристическ и
дейности
Р У 8.3. Организира спортно-туристически
дейности
ЕРУ 9. Спортно-ту ристически дейности
от областта на водния туризъм и водните
спортове
Р У 9.1. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по плуване
Р У 9.2. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по гребни спортове
Р У 9.3 Провеж да спортно-т у ристически
за н и ма н и я с т у рис т и по водомо т орн и
спортове
Р У 9.4. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по ветроходни спортове
Р У 9.5. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по водни ски
ЕРУ 10. Спортно-туристически дейности
от областта на ски туризма и снежните
спортове
Р У 10.1. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по алпийски ски
Р У 10.2. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по сноуборд
Р У 10.3. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по ски бягане
ЕРУ 11. Спортно-туристически дейности
от областта на планинарството
Р У 11.1. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по пешеходен туризъм
и спортно ориентиране
Р У 11.2. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по спортно катерене
Р У 11.3. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по колотуризъм
ЕРУ 12. Спортно-туристически дейности
от областта на танците, подвижните игри,
гимнастиката и скоковете на батут
Р У 12.1. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по народни, класически и модерни танци
Р У 12.2. Провежда спортно-туристически
занимани я с т у ристи по гимнастика и
аеробика
Р У 12.3. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по скокове на батут
Р У 12.4. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по подвижни игри
Е Р У 1 3. Дру г и с по р т но - т у рис т и че с к и
дейности
Р У 13.1. Провежда спортно-туристически
занимани я с т у рист и по спорт ни иг ри
(футбол, хандбал, баскетбол и волейбол)
Р У 13.2. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по тенис на корт
Р У 13.3. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по тенис на маса
Р У 13.4. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по голф
Р У 13.5. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по стрелба с лък
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3.2. Описание на ЕРУ
Обща професионална подготовка
ЕРУ 1
Наименование на
единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на
професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 1.1:

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд 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 учене 1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда

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 др. 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
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Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

• 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

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

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 без
опасност

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
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 2
Наименование на
единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на
професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на икономиката и предприемачеството

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 учене 2.2:

Формира предприемаческо поведение

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
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Резултат от учене 2.3:

Участва в разработването на бизнес план

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 оценяване: Средство 1:
• 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 провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• 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
Наименование на
единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

•
•
•
•

Умения

• Информира

се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания

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 учене 3.2:

Познава основните характеристики на производствената дейност в предприятие

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 същността на елементите на промоционалния/комуникационния
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)


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
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• Способен

е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие и да дава препоръки

Средства за оценяване: Средство 1:
• 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 провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• 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 конкурентите
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 4
Наименование на
единицата:

Организация на труда

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на
професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 4.1:

Организира работния процес

Знания

•
•
•
•
•

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 работните процеси

Резултат от учене 4.2:

Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес

Знания

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

Умения

• Организира дейностите в работния процес
• Спазва и следи етичните норми на поведение
• Участва в изграждането на работната среда

Компетентности

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


Познава
Познава
Познава
Познава
Познава

структурата на стопанската организация
методи за нормиране на работния процес
нормативните документи, свързани с професията
планирането на ресурси, свързани с работния процес
основните нормативни актове, свързани с професията

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
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Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Дефинира теоретични понятия в областта на организацията на работния
процес
За средство 2:
• Дефинира теоретични понятия в областта на разпределението на дейности
те в работния процес
ЕРУ 5
Наименование на
единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 5.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

• Знае

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

Умения

• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала на предприятието

Компетентности

• Може

да комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес
съобразно работния протокол
• Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 5.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

•
•
•
•
•


Познава
етичните норми на комуникацията
Познава правилата за вербална и невербална комуникация
Познава ефективното поведение при конфликти
Знае правилата и изискванията, свързани с водене на делова кореспонденция
Познава средства за водене на делова комуникация

Умения

•
•
•
•


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

Компетентности

• Провежда

ефективна комуникация с клиенти и потребители съобразно
индивидуалните им особености
• Провежда компетентен разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване
на услуги; разбира и уважава техните изисквания, защитава интересите
на организацията
• Проявява комбинативност при проучване на алтернативни решения

Резултат от учене 5.3:

Владее чужд език по професията

Знания

• Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

• Чете

и разбира професионални текстове (специализирана литература,
техническа документация и др.) на чужд език
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
• Ползва свободно професионална терминология на 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 и други теми, както и да изпълнява служебните си задължения

Средства за оценяване: • Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език
Условия за провеждане • Учебен кабинет
на оценяването:
Критерии за оценяване: • Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна ситуация
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ЕРУ 6
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 6.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

Компетентности

• 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
• 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
• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 6.2:

Комуникира с ИКТ

Знания

•
•
•
•
•

Умения

Умения

5

5

•
•
•
•
•


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
Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Компетентности

•
•
•

Резултат от учене 6.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

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
• 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

Умения
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Резултат от учене 6.4:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 6.5:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

• Демонстрира

свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно
съдържание
Осигурява сигурност при работата с ИКТ
• 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
• 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
• Способен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната
среда, в която работи
Решава проблеми при работата с ИКТ

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 оценяване: Средство 1:
• 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 провеждане • Учебен/компютърен кабинет
на оценяването:
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване: • Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време. Демонстрирани са професионални
знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ
ЕРУ 7
Наименование на
единицата:

Спорт

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5
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Резултат от учене 7.1:

Познава същността на спорта и ползите от него

Знания

• Познава

ползите от спорта и неговите образователни, здравни, социални,
културни и възстановителни функции
• Знае историята на физическото възпитание и спорта
• Познава олимпийските принципи и идеали
• Знае рисковете от употребата на алкохол и наркотични вещества
• Осигурява спазването на принципите на феърплей в спорта
• Разпознава признаците от употребата на алкохол и наркотични вещества
и предприема мерки за въздействие върху вредните навици
• Популяризира здравословния начин на живот и редовните занимания със
спорт, участва в дискусии по темата
Познава организационната система на спорта

Умения
Компетентности
Резултат от учене 7.2:
Знания

Умения
Компетентности
Резултат от учене 7.3:
Знания

• Познава

организацията на спорта на национално, европейско и световно
ниво и функциите на различните институции – общини, министерства,
спортни клубове, спортни федерации, олимпийски комитети
• Познава нормативно-правната уредба, свързана с физическото възпитание
и спорта – закони, стратегии и наредби
• Познава особеностите на физическото възпитание и спорта в свободното
време
• Познава особеностите на организирания спорт за всички (физическо
възпитание и спорт за учащи, ведомствен спорт, физическо възпитание и
спорт за лица с увреждания)
• Познава особеностите на спорта за високи постижения (детско-юношески
спорт, елитен спорт)
• Знае мястото на спортната организация в системата на спорта, възможните
механизми и източници на финансиране
• Консултира заинтересованите лица относно възможностите за практикуване на спорт съобразно техните нужди и желания
• Формира (развива) физически качества у обучаваните
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


Познава
теорията и методиката на спортната тренировка
Познава анатомията и биомеханиката на човека
Познава физиологията и биохимията на човека
Познава принципите на рационалното хранене
Познава особеностите на преподаване при различните възрастови групи
Познава особеностите на спортния травматизъм
Умения
Прилага методи и средства за развиване на сила
Прилага методи и средства за развиване на издръжливост
Прилага методи и средства за развиване на бързина
Прилага методи и средства за развиване на гъвкавост
Прилага методи и средства за развиване на ловкост
Прилага методи и средства за развиване на техника и тактика по вид спорт
Компетентности
Може самостоятелно да формира (развива) у обучаваните най-целесъ
образните за вида спорт физически качества
Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: решаване на тест или развиване на въпрос от областта на спорта
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрира професионални знания от областта на спорта
Специфична професионална подготовка
ЕРУ 8
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:

Планиране и организиране на спортно-туристически дейности
5
5
Инструктор по спортно-туристическа дейност
5
5
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Резултат от учене 8.1:
Знания

Умения
Компетентности
Резултат от учене 8.2:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 8.3:
Знания

Умения
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Познава особеностите на туризма в България
• Познава икономическото, социалното, културното, здравното, политическото, екологичното и техническото значение на туризма
• Знае основни понятия и дефиниции от областта на туризма
• Познава туристическите ресурси и видовете туризъм в България
• Познава основните характеристики и особености на туризма в България
• Познава етнографията и фолклора на етносите в България
• Познава екологичната обстановка и местната флора и фауна в България
• Познава историческите и географските забележителности на България
• Знае същността и ролята на допълнителните дейности и услуги в туризма
• Знае класификацията на спортно-туристическите дейности
• Разпознава видовете туризъм и туристически ресурси
• Разбира ролята на предлагани от даден туристически обект допълнителни
услуги
• Може самостоятелно да оцени икономическото, социалното, културното,
здравното, политическото, екологичното и техническото значение на туризма за определен регион
Планира спортно-туристически дейности
• Знае същността, характеристиката и значението на туристическата анимация
• Познава различните видове туристическа анимация
• Познава функциите на спортната анимация в туризма
• Познава направленията на спортната анимация в туризма
• Познава средствата и дейностите в спортната анимация в туризма
• Знае технологията на туристическия анимационен продукт и факторите,
определящи неговото качество
• Знае основните стъпки при организиране и провеждане на спортно-туристически дейности
• Познава типовете туристи и техния модел на поведение, както и различните религиозни, национални и етнически особености
• Знае подходящите туристически услуги за различните групи туристи
• Определя подходящите за даден географски регион видове спортно-туристически дейности през различните периоди на годината (сезони)
• Разбира интересите, потребностите и мотивацията на туристите
• Избира средствата за спортна анимация на различните групи туристи и
прави оценка на риска
• Разработва съдържанието на различни спортно-анимационни продукти/
услуги
• Определя необходимите за дадена спортно-туристическа дейност спортни
съоръжения и уреди
• Калкулира необходимите разходи за провеждане на спортно-туристическо
занимание
• Може самостоятелно да планира спортно-туристическа дейност, предназначена за малка група туристи от една възрастова група, като проявява
съобразителност и аналитично мислене
Организира спортно-туристически дейности
• Знае основните стъпки при организиране и провеждане на спортно-туристически дейности
• Познава необходимите документи за осъществяване на различните спортно-туристически дейности
• Познава различните видове застраховки
• Познава финансово-счетоводните документи
• Познава механизмите за получаване на обратна връзка от туристите
• Познава нормите на етичното поведение
• Осигурява необходимите документи и разрешителни за пребиваване в
райони със специален режим за достъп
• Осигурява застраховки с необходимото покритие за здравето и живота на
туристите, както и за материалната база
• Извършва плащания и отчита разходи за доставката на различни стоки и
услуги, необходими за извършването на спортно-туристическата дейност
(гориво, билети за обществен транспорт, карти за лифтове, въжени линии
и др., такси вход към културни обекти, наем на спортни съоръжения и
уреди и др.)
• Представя по атрактивен и мотивиращ ги начин спортно-анимационните
продукти на туристите
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Компетентности

• Може

самостоятелно да организира спортно-туристическа дейност за
малка група туристи от една възрастова група, като проявява отговорност
и инициативност
• Спазва нормите на етичното поведение
Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на туризма
Средство 2:
• Разработване на примерна програма за спортно-анимационен продукт за
определен регион на страната и период от годината (сезон)
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебен или компютърен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрирани са професионални знания от областта на туризма
За средство 2:
• Разработената примерна програма за спортно-анимационен продукт е
подходяща за приложение в предварително определения регион на страната и период от годината (сезон). Определени са възрастовата група и
полът на туристите, за които заниманието е подходящо. Изброени са необходимите спортни съоръжения и уреди и е направена план-сметка за
необходимите разходи (транспорт, хранене, наем за използване на спортни
обекти и съоръжения и др.)
ЕРУ 9
Наименование на
единицата:

Спортно-туристически дейности от областта на водния туризъм и водните
спортове

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 9.1:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по плуване

Знания

• Познава

значението и приложението на плуването във водния туризъм
• Познава историята на спорта плуване
• Знае основните състезателни правила на различните плувни дисциплини,
а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер
• Познава терминологията в плуването
• Знае методиката за начално обучение по плуване
• Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
• Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
по време на плуване, и начините за оказване на първа помощ

Умения

• Запознава

туристите с историята на плуването
• Запознава туристите с ползите за здравето от плуването
• Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
• Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от плуването и дава указания на туристите
• Общува с туристите по популярни теми от областта на плуването за високи спортни постижения
• Разпознава опасностите за здравето на туристите
• Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

• Може

съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да проведе спортно-туристическо занимание по плуване с малка група туристи
от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
• Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 9.2:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по гребни спортове

Знания

• Познава

значението и приложението на гребните спортове във водния
туризъм, особено на рафтинга
• Познава историята на гребните спортове
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Умения

Компетентности

Резултат от учене 9.3:
Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 9.4:
Знания
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• Знае

основните състезателни правила на различните гребни дисциплини,
а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер
• Познава специфичната терминология в гребните спортове
• Знае методиката за начално обучение по гребни спортове
• Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
• Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
по време на гребане, и начините за оказване на първа помощ
• Запознава туристите с историята на гребните спортове
• Запознава туристите с ползите за здравето от гребането
• Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
• Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от гребните спортове и дава указания на туристите
• Общува с туристите по популярни теми от областта на гребането за високи спортни постижения
• Разпознава опасностите за здравето на туристите
• Оказва първа помощ и обездвижва пострадал
• Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да
проведе спортно-туристическо занимание по гребен спорт с малка група
туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
• Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите
Провежда спортно-туристически занимания с туристи по водомоторни
спортове
• Познава значението и приложението на водомоторните спортове във вод
ния туризъм, особено на карането на джет и на тегленето на надуваеми
уреди тип „банан“ и „ринг“
• Познава историята на водомоторните спортове
• Знае основните състезателни правила на различните водомоторните дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер
• Познава терминологията във водомоторните спортове
• Знае методиката за начално обучение по водомоторни спортове
• Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
• Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
при практикуване на водомоторни спортове, и начините за оказване на
първа помощ
• Запознава туристите с историята на водомоторните спортове
• Запознава туристите с ползите за здравето от практикуването на водомоторни спортове
• Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
• Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения
от водомоторните спортове и дава указания на туристите
• Общува с туристите по популярни теми от областта на водомоторните
спортове за високи постижения
• Разпознава опасностите за здравето на туристите
• Оказва първа помощ и обездвижва пострадал
• Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да проведе спортно-туристическо занимание по водомоторни спортове с малка
група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
• Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите
Провежда спортно-туристически занимания с туристи по ветроходни спортове
• Познава значението и приложението на ветроходните спортове във водния
туризъм, особено на уиндсърфинга и кайтсърфинга
• Познава историята на ветроходните спортове
• Знае основните състезателни правила на различните ветроходни дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер
• Познава специфичната терминология във ветроходството
• Знае методиката за начално обучение по ветроходство
• Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
• Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
при практикуване на ветроходство, и начините за оказване на първа помощ
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Умения

• Запознава

туристите с историята на ветроходните спортове
• Запознава туристите с ползите за здравето от практикуването на ветроходни спортове
• Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
• Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от ветроходството и дава указания на туристите
• Общува с туристите по популярни теми от областта на ветроходството за
високи спортни постижения
• Разпознава опасностите за здравето на туристите
• Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

• Може

съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да
проведе спортно туристическо занимание по ветроходство с малка група
туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
• Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 9.5:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по водни ски

Знания

• Познава

значението и приложението на водните ски във водния туризъм
• Познава историята на водните ски като спорт
• Знае основните състезателни правила на различните дисциплини по водни
ски, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер
• Познава специфичната терминология във водните ски
• Знае методиката за начално обучение по водни ски
• Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
• Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
при практикуване на водни ски, и начините за оказване на първа помощ

Умения

• Запознава

туристите с историята на водните ски
• Запознава туристите с ползите за здравето от практикуването на водни ски
• Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
• Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от водните ски и дава указания на туристите
• Общува с туристите по популярни теми от областта на водните ски за
високи спортни постижения
• Разпознава опасностите за здравето на туристите
• Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

• Може

съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да проведе спортно-туристическо занимание по водни ски с малка група туристи
от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
• Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на водните спортове
Средство 2:
• Провеждане на спортно-туристическо занимание по воден спорт по предварително зададена програма
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Достъп до спортен обект или обект за социален туризъм (за предпочитане измежду включените в публичните регистри по чл. 48а от Закона за
физическото възпитание и спорта)
• Спортна екипировка съобразно вида спорт
• Група туристи
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрирани са професионални знания от областта на водните спортове
За средство 2:
• Всички туристи участват активно в спортно-туристическата дейност и
физическото им натоварване е адекватно. Техниките на изпълнение на
различните движения и упражнения са правилно демонстрирани. Спортната
терминология е коректно използвана. В края на заниманието интересът
на туристите към водните спортове е повишен
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ЕРУ 10
Наименование на
единицата:

Спортно-туристически дейности от областта на ски туризма и снежните
спортове

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 10.1: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по алпийски ски
Знания

• Познава

значението и приложението на алпийските ски в снежния туризъм
• Познава историята на алпийските ски като спорт
• Знае основните състезателни правила на различните алпийски ски дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер
• Познава специфичната терминология в алпийските ски
• Знае методиката за начално обучение по алпийски ски
• Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
• Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
по време на заниманията, и начините за оказване на първа помощ

Умения

• Запознава

туристите с историята на алпийските ски
• Запознава туристите с ползите за здравето от пързалянето с алпийски ски
• Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
• Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от алпийските ски и дава указания на туристите
• Общува с туристите по популярни теми от областта на алпийските ски
за високи спортни постижения
• Разпознава опасностите за здравето на туристите
• Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

• Може

съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да
проведе спортно-туристическо занимание по алпийски ски с малка група
туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
• Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 10.2: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по сноуборд
Знания

• Познава

значението и приложението на сноуборда в снежния туризъм
• Познава историята на спорта сноуборд
• Знае основните състезателни правила на различните сноуборд дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер
• Познава специфичната терминология в сноуборда
• Знае методиката за начално обучение по сноуборд
• Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
• Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
по време на заниманията със сноуборд, и начините за оказване на първа
помощ

Умения

• Запознава

туристите с историята на сноуборда
• Запознава туристите с ползите за здравето от пързалянето със сноуборд
• Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
• Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от сноуборда и дава указания на туристите
• Общува с туристите по популярни теми от областта на сноуборда за високи спортни постижения
• Разпознава опасностите за здравето на туристите и ги избягва
• Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

• Може

съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да проведе спортно-туристическо занимание по сноуборд с малка група туристи
от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
• Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите
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Резултат от учене 10.3: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по ски бягане
Знания

• Познава

значението и приложението на ски бягането в снежния туризъм
• Познава историята на спорта ски бягане
• Знае основните състезателни правила на различните дисциплини в ски
бягането, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен
характер
• Познава специфичната терминология в ски бягането
• Знае методиката за начално обучение по ски бягане
• Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
• Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
по време на ски бягане, и начините за оказване на първа помощ

Умения

• Запознава

туристите с историята на ски бягането
• Запознава туристите с ползите за здравето от ски бягането
• Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
• Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от ски бягането и дава указания на туристите
• Общува с туристите по популярни теми от областта на ски бягането за
високи постижения
• Разпознава опасностите за здравето на туристите
• Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

• Може

съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да
проведе спортно-туристическо занимание по ски-бягане с малка група
туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
• Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на снежните спортове
Средство 2:
• Провеждане на спортно-туристическо занимание по снежен спорт по
предварително зададена програма
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Достъп до спортен обект или обект за социален туризъм (за предпочитане измежду включените в публичните регистри по чл. 48а от Закона за
физическото възпитание и спорта)
• Спортна екипировка съобразно вида спорт
• Група туристи
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрирани са професионални знания от областта на снежните спортове
За средство 2:
• Всички туристи участват активно в спортно-туристическата дейност и
физическото им натоварване е адекватно. Техниките на изпълнение на
различните движения и упражнения са правилно демонстрирани. Спортната
терминология е използвана коректно. В края на заниманието интересът
на туристите към снежните спортове е повишен
ЕРУ 11
Наименование на
единицата:

Спортно-туристически дейности от областта на планинарството

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 11.1: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по пешеходен туризъм
и спортно ориентиране
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• Познава

значението и приложението на пешеходния туризъм и спортното
ориентиране в планинарството
• Познава историята на пешеходния туризъм и на спорта ориентиране
• Знае основните състезателни правила на различните дисциплини по
спортно ориентиране, а също и правилата на различни игри със забавен
и учебен характер
• Познава специфичната терминология в спортното ориентиране
• Знае методиката за начално обучение по спортно ориентиране
• Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
• Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
по време на пешеходен преход или спортно ориентиране, и начините за
оказване на първа помощ
Умения
• Запознава туристите с историята на пешеходния туризъм и спортното
ориентиране
• Запознава туристите с ползите за здравето от пешеходния туризъм и
спортното ориентиране
• Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
• Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения
от спортното ориентиране и дава указания на туристите
• Общува с туристите по популярни теми от областта на спортното ориентиране за високи постижения
• Разпознава опасностите за здравето на туристите
• Оказва първа помощ и обездвижва пострадал
Компетентности
• Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да
проведе спортно-туристическо занимание по спортно ориентиране с малка
група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
• Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите
Резултат от учене 11.2: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по спортно катерене
Знания
• Познава значението и приложението на спортното катерене в планинарството
• Познава историята на спорта катерене
• Знае основните състезателни правила на различните дисциплини спортно катерене, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен
характер
• Познава терминологията в спортното катерене
• Знае методиката за начално обучение по спортно катерене
• Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
• Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
по време на катерене, и начините за оказване на първа помощ
Умения
• Запознава туристите с историята на спортното катерене
• Запознава туристите с ползите за здравето от спортното катерене
• Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
• Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения
от спортното катерене и дава указания на туристите
• Общува с туристите по популярни теми от областта на спортното катерене
за високи постижения
• Разпознава опасностите за здравето на туристите
• Оказва първа помощ и обездвижва пострадал
Компетентности
• Може съвместно с треньор (по вида спорт) да проведе спортно-туристическо
занимание по спортно катерене с малка група туристи от една възрастова
група, без да застрашава тяхното здраве
• Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите
Резултат от учене 11.3: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по колотуризъм
Знания
• Познава значението и приложението на колотуризма в планинарството
• Познава историята на колотуризма
• Знае основните състезателни правила на различните дисциплини планинско колоездене, а също и правилата на различни игри със забавен и
учебен характер
• Познава терминологията в колотуризма
• Знае методиката за начално обучение по колотуризъм
• Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
• Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
по време на колотуризъм, и начините за оказване на първа помощ
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Умения

• Запознава

туристите с историята на колотуризма
• Запознава туристите с ползите за здравето от колотуризма
• Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
• Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от колотуризма и дава указания на туристите
• Общува с туристите по популярни теми от областта на планинското колоездене за високи спортни постижения
• Разпознава опасностите за здравето на туристите
• Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

• Може

съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да
проведе спортно-туристическо занимание по колотуризъм с малка група
туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
• Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на планинарството
Средство 2:
• Провеждане на спортно-туристическо занимание по планинарство по
предварително зададена програма
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Достъп до спортен обект или обект за социален туризъм (за предпочитане измежду включените в публичните регистри по чл. 48а от Закона за
физическото възпитание и спорта)
• Спортна екипировка съобразно вида спорт
• Група туристи
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрирани са професионални знания от областта на планинарството
За средство 2:
• Всички туристи участват активно в спортно-туристическата дейност и
физическото им натоварване е адекватно. Техниките на изпълнение на
различните движения и упражнения са правилно демонстрирани. Спортната
терминология е коректно използвана. В края на заниманието интересът
на туристите към планинарството е повишен
ЕРУ 12
Наименование на
единицата:

Спортно-туристически дейности от областта на танците, подвижните игри,
гимнастиката и скоковете на батут

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 12.1: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по народни, класически и модерни танци
Знания

• Познава

значението и приложението на танците в туризма
• Познава историята на народните, класическите и модерните танци
• Знае основните състезателни правила на различните дисциплини по спортни
танци, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер
• Познава специфичната терминология в танците
• Знае методиката за начално обучение по танци
• Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
• Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
по време на танцуване, и начините за оказване на първа помощ

Умения

• Запознава

туристите с историята на народните, класическите и модерните
танци
• Запознава туристите с ползите за здравето от танците
• Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
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• Владее

и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от танците и дава указания на туристите
• Общува с туристите по популярни теми от областта на спортните танци
за високи постижения
• Разпознава опасностите за здравето на туристите
• Оказва първа помощ и обездвижва пострадал
Компетентности

• Може

съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да
проведе спортно-туристическо занимание по народни, класически или
модерни танци с малка група туристи от една възрастова група, без да
застрашава тяхното здраве
• Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 12.2: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по гимнастика и
аеробика
Знания

• Познава

значението и приложението на гимнастиката и аеробиката в
туризма, особено на груповите занимания по аква-аеробика, слайд-аеробика, степ-аеробика, тае бо, зумба, каланетика, канго-джъмпс, спининг,
аква-спининг и др.
• Познава историята на гимнастика и аеробиката
• Знае основните състезателни правила на различните гимнастически дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер
• Познава специфичната терминология в гимнастиката и аеробиката
• Знае методиката за начално обучение по гимнастика и аеробика
• Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
• Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
при практикуване на гимнастика и аеробика, и начините за оказване на
първа помощ

Умения

• Запознава

туристите с историята на гимнастиката и аеробиката
• Запознава туристите с ползите за здравето от гимнастиката и аеробиката
• Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
• Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения
от гимнастиката и аеробиката и дава указания на туристите
• Общува с туристите по популярни теми от областта на спортната гимнастика и на спортната аеробика за високи постижения
• Разпознава опасностите за здравето на туристите и ги избягва
• Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

• Може

съвместно с треньор (по вида спорт) да проведе спортно-туристическо
занимание по спортна гимнастика или аеробика с малка група туристи
от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
• Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 12.3: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по скокове на батут
Знания

• Познава

значението и приложението на скоковете на батут в туризма
• Познава историята на скоковете на батут
• Знае основните състезателни правила на скоковете на батут, а също и
правилата на различни игри със забавен и учебен характер
• Познава специфичната терминология в скоковете на батут
• Знае методиката за начално обучение по скокове на батут
• Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
• Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
при скоковете на батут, и начините за оказване на първа помощ

Умения

• Запознава

туристите с историята на скоковете на батут
• Запознава туристите с ползите за здравето от скоковете на батут
• Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
• Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от акробатиката и дава указания на туристите
• Общува с туристите по популярни теми от областта на скоковете на батут
за високи спортни постижения
• Разпознава опасностите за здравето на туристите
• Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

С Т Р.

40

Компетентности

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

• Може

съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да
проведе спортно-туристическо занимание по скокове на батут с малка
група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
• Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 12.4: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по подвижни игри
Знания

•
•
•
•

Умения

• Запознава

туристите с ползите за здравето от физическата активност и
спорта
• Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
• Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от подвижните игри и дава указания на туристите
• Разпознава опасностите за здравето на туристите
• Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

• Може

самостоятелно да проведе спортно-туристическо занимание по
подвижни игри с малка група туристи от една възрастова група, без да
застрашава тяхното здраве
• Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите


Познава
значението и приложението на подвижните игри в туризма
Знае правилата на различните подвижни игри със забавен и учебен характер
Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
при практикуване на подвижни игри, и начините за оказване на първа
помощ

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на танците, подвижните игри, гимнастиката и скоковете на батут
Средство 2:
• Провеждане на спортно-туристическо занимание по танци, подвижни игри,
гимнастика или скокове на батут по предварително зададена програма
Условия за провеждане За средство 1:
• Учебен кабинет
на оценяването:
За средство 2:
• Достъп до спортен обект или обект за социален туризъм (за предпочитане измежду включените в публичните регистри по чл. 48а от Закона за
физическото възпитание и спорта)
• Спортна екипировка съобразно вида спорт
• Група туристи
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрирани са професионални знания от областта на танците, подвижните игри, гимнастиката и скоковете на батут
За средство 2:
• Всички туристи участват активно в спортно-туристическата дейност и
физическото им натоварване е адекватно. Техниките на изпълнение на
различните движения и упражнения са правилно демонстрирани. Спортната терминология е коректно използвана. В края на заниманието интересът на туристите към на танците, подвижните игри, гимнастиката или
скоковете на батут е повишен
ЕРУ 13
Наименование на
единицата:

Други спортно-туристически дейности

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 13.1: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по спортни игри
(футбол, хандбал, баскетбол и волейбол)
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Знания

• Познава

значението и приложението на спортните игри в туризма
• Познава историята на футбола, хандбала, баскетбола и волейбола
• Знае основните състезателни правила на различните спортни игри, а също
и правилата на различни игри със забавен и учебен характер
• Познава специфичната терминология във футбола, хандбала, баскетбола
и волейбола
• Знае методиката за начално обучение по футбол, хандбал, баскетбол и
волейбол
• Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
• Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
по време на спортни игри, и начините за оказване на първа помощ
Умения
• Запознава туристите с историята на футбола, хандбала, баскетбола и
волейбола
• Запознава туристите с ползите за здравето от спортните игри
• Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
• Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения
от футбола, хандбала, баскетбола и волейбола и дава указания на туристите
• Общува с туристите по популярни теми от областта на футбола, хандбала,
баскетбола и волейбола за високи спортни постижения
• Разпознава опасностите за здравето на туристите
• Оказва първа помощ и обездвижва пострадал
Компетентности
• Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да
проведе спортно-туристическо занимание по футбол, хандбал, баскетбол
и волейбол с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
• Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристи
Резултат от учене 13.2: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по тенис на корт
Знания

• Познава

значението и приложението на тениса в туризма
• Познава историята на тениса
• Знае основните състезателни правила на тениса, а също и правилата на
различни игри със забавен и учебен характер
• Познава специфичната терминология в тениса
• Знае методиката за начално обучение по тенис
• Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
• Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
при игра на тенис, и начините за оказване на първа помощ
Умения
• Запознава туристите с историята на тениса
• Запознава туристите с ползите за здравето от тениса
• Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
• Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от тениса и дава указания на туристите
• Общува с туристите по популярни теми от областта на тениса за високи
спортни постижения
• Разпознава опасностите за здравето на туристите и ги избягва
• Оказва първа помощ и обездвижва пострадал
Компетентности
• Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да
проведе спортно туристическо занимание по тенис с малка група туристи
от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
• Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите
Резултат от учене 13.3: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по тенис на маса
Знания

• Познава

значението и приложението на тениса на маса в туризма
• Познава историята на спорта тенис на маса
• Знае основните състезателни правила на спорта тенис на маса, а също и
правилата на различни игри със забавен и учебен характер
• Познава специфичната терминология в тениса на маса
• Знае методиката за начално обучение по тенис на маса
• Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
• Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
при игра на тенис на маса, и начините за оказване на първа помощ
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• Запознава

туристите с историята на спорта тенис на маса
• Запознава туристите с ползите за здравето от практикуването на тенис
на маса
• Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
• Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от тениса на маса и дава указания на туристите
• Общува с туристите по популярни теми от областта на тениса на маса за
високи спортни постижения
• Разпознава опасностите за здравето на туристите
• Оказва първа помощ и обездвижва пострадал
Компетентности
• Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да
проведе спортно туристическо занимание по тенис на маса с малка група
туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
• Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите
Резултат от учене 13.4: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по голф
Знания
• Познава значението и приложението на голфа в туризма
• Познава историята на голфа
• Знае основните състезателни правила на голфа, а също и правилата на
различни игри със забавен и учебен характер
• Познава специфичната терминология в голфа
• Знае методиката за начално обучение по голф
• Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
• Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
при игра на голф, и начините за оказване на първа помощ
Умения
• Запознава туристите с историята на голфа
• Запознава туристите с ползите за здравето от практикуването на голф
• Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
• Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от голфа и дава указания на туристите
• Общува с туристите по популярни теми от областта на голфа за високи
спортни постижения
• Разпознава опасностите за здравето на туристите
• Оказва първа помощ и обездвижва пострадал
Компетентности
• Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да
проведе спортно туристическо занимание по голф с малка група туристи
от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
• Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите
Резултат от учене 13.5: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по стрелба с лък
Знания
• Познава значението и приложението на стрелбата с лък в туризма
• Познава историята на стрелбата с лък
• Знае основните състезателни правила на стрелбата с лък, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер
• Познава специфичната терминология в стрелбата с лък
• Знае методиката за начално обучение по стрелба с лък
• Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
• Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
при практикуването на стрелба с лък, и начините за оказване на първа
помощ
Умения
• Запознава туристите с историята на стрелбата с лък
• Запознава туристите с ползите за здравето от практикуването на стрелба
с лък
• Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
• Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от стрелбата с лък и дава указания на туристите
• Общува с туристите по популярни теми от областта на стрелбата с лък
за високи спортни постижения
• Разпознава опасностите за здравето на туристите
• Оказва първа помощ и обездвижва пострадал
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Компетентности

• Може

съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да
проведе спортно туристическо занимание по стрелба с лък с малка група
туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
• Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите
Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на спортните игри,
тениса, голфа и стрелбата с лък
Средство 2:
• Провеждане на спортно-туристическо занимание по спортни игри, тенис,
голф или стрелба с лък по предварително зададена програма
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Достъп до спортен обект или обект за социален туризъм (за предпочитане измежду включените в публичните регистри по чл. 48а от Закона за
физическото възпитание и спорта)
• Спортна екипировка съобразно вида спорт
• Група туристи
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрирани са професионални знания от областта на спортните игри,
тениса, голфа и стрелбата с лък
За средство 2:
• Всички туристи участват активно в спортно-туристическата дейност и
физическото им натоварване е адекватно. Техниките на изпълнение на
различните движения и упражнения са правилно демонстрирани. Спортната
терминология е коректно използвана. В края на заниманието интересът
на туристите към спортните игри, тениса, голфа или стрелбата с лък е
повишен
4. Изисквания към материалната база
4.1. По теория
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, учебни
пособия: демонстрационни макети и модели,
онагледяващи табла, реални образци, учебни
видеофилми, мултимедийни презентации, програмни продукти, закони, наредби и инструкции,
регламентиращи нормативните изисквания за
спортно-туристическата дейност. Компютърният
кабинет трябва да предлага персонален компютър на всеки обучаван с необходимия хардуер и
софтуер, свързан в мрежа, и достъп до интернет,
принтер, скенер и мултимедиен проектор.
4.2. По практика
Учебната практика се провежда в учебни кабинети, спортни зали и на открито (спортни площадки, стадиони, ски писти, реки, езера, язовири,
морета, паркове, в планински условия) съобразно
климатичните условия и учебното съдържание.
Обучаемите се разделят на групи до 10 души в
зависимост от наличната техника на обучаващата
институция.
За провеждане на учебна практика по снежни
спортове са необходими: алпийски ски, обувки
за алпийски ски, щеки за алпийски ски, ски за
бягане, обувки за ски за бягане, щеки за ски бягане, сноуборд, обувки за сноуборд и др.
За провеждане на учебна практика по водни
спортове са необходими: водни ски, дъски и платна
за уинд сърф, джетове, гребни лодки (като ялове,

лодки за академично гребане, рафтове, канута и
кану-каяци за бързи или спокойни води), гребла
за съответния вид лодки, каски, спасителни жилетки и въжета и др.
За провеждане на учебна практика по планинарство са необходими: топографски и туристически карти, компаси, GPS устройства, алпийски
съоръжения – клонове (различни видове), карабинери, френдове, въжета и пособия, каски, седалки,
велосипеди и др.
За провеждане на учебна практика по танци,
гимнастика, аеробика, акробатика и подвижни
игри са необходими: гимнастически квадрат,
аудиоуредба, батут, обръчи, конуси, въжета и др.
За провеждане на учебна практика по другите
спортове са необходими: футболни, баскетболни,
волейболни и хандбални топки, конуси, тенис
ракети, тенис топки, маса и мрежа за тенис на
маса, хилки за тенис на маса, голф стикове, голф
топки, лъкове, стрели, мишени и др.
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 съответната
професионална квалификация при условията и по
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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.
8238

НАРЕДБА № 13
от 27 август 2018 г.

за придобиване на квалификация по професията „Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният
образователен стандарт (ДОС) за придобиването
на квалификация по професията 813010 „Помощник-инструктор по спортно-туристическа
дейност“ от област на образование „Услуги
за личността“ и професионално направление
813 „Спорт“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за
придобиването на квалификация по професията
813010 „Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалността 8130101
„Спортно-туристическа дейност“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 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
кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията 813010 „Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност“ включва общата,
отрасловата и специфичната професионална
подготовка с необходимите професионални
компетентности, които гарантират на обучаемия
възможността за упражняване на професията
след завършване на обучението.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците,
които през тази година започват обучението си
за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение
за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното
образование до учебната 2018/2019 г. включително, се обучават и завършват обучението си по
учебните планове и учебните програми, които
са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за
предучилищното и училищното образование и
отменя Наредба № 80 от 2013 г. за придобиване
на квалификация по професия „Помощникинструктор по спортно-туристическа дейност“
(ДВ, бр. 29 от 2013 г.).
§ 3. 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 „Помощникинструктор по спортно-туристическа дейност“
Професионално направление:
813

Спорт

Наименование на професията:
813010

Помощник-инструктор по спортнотуристическа дейност

Специалности:

8130101

Степен на професионална
квалификация:

Спортно-ту ристиче- Трета
ска дейност

Ниво на квалификация
с по р ед Е вр опейс к ат а
квалификационна рамка
(ЕКР) – 4

Ниво на квалификация според Националната квалификационна рамка (НКР) – 4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания 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 „Помощникинструктор по спортно-туристическа дейност“
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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:
· за ученици – завършено основно образование;
· з а лица, навършили 16 години – придобито
право за явяване на държавни зрелостни
изпити или придобито средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално образование и обучение са придобита
придобита втора степен на професионална квалификация от област на образование „Услуги за
личността“.
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 компететнтости
Придобиването на квалификация по професията
„Помощник-инструктор по спортно-туристическа
дейност“ 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, личност
ни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Помощник-инструкторът по спортно-туристическа дейност може да работи в спортни клубове,
спортни федерации, спортни организации или
фирми, предлагащи спортно-туристически услуги – укрепваща здравето физическа активност на
лицата в свободното им време чрез свободен избор
на индивидуално или организирано практикуване
на физически упражнения и спорт сред природата.
Той изпълнява задълженията си като част
от професионалния екип съгласно изискванията
на спортната организация или фирмата, в която
работи. Участва при планиране и организиране
на дейностите, извършва възложените му от работодателя трудови задачи; подпомага обучението
и провеждането на спортно-туристическите дейности; участва в планирането, организирането и
провеждането на спортно-туристически дейности:
социални, материално-технически, логистични,
информационни, комуникационни, управленски
и маркетингови.
Помощник-инструкторът изпълнява подготвителни, основни и заключителни дейности.
Подготвителни дейности:
• организира и участва в срещи с външни
институции и партньори във връзка с организиране и провеждане на спортно-туристически дейности;
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• и
 звършва предварителни проучвания, свързани с предпочитанията, психо-физическите
особености и здравословното състояние на
кандидатите за участие в спортно-туристическите дейности;
• з апознава се с разработените и утвърдени
тренировъчни планове, учебно-тренировъчни
или приоритетни тренировъчни програми за
спортно-туристически дейности;
• разработва организационни планове за провеждане на спортно-туристически дейности
и мероприятия;
• з апознава се с техническите характеристики
и параметри на спортните и туристическите
съоръжения, уредите и други технически
средства и аксесоари, необходими за провеждането на различните по съдържание и
насоченост спортно-туристически занимания;
• п роверява състоянието на тренировъчните
зали и санитарно-хигиенните възли, на откритите спортни съоръжения или терени за
спортно-туристически дейности и съответствието им към изискванията на действащите
стандарти и правила;
• и зготвя и представя (при необходимост)
информационни и рекламни материали на
участниците в спортните дейности;
• и нструктира участниците за безопасна работа
с уредите и съоръженията;
• з апознава желаещите да тренират с възможностите за спортно развитие и реализация,
с условията за тренировъчна и спортно-състезателна дейност, предоставя им информационни материали.
Основни дейности:
• установява професионален контакт с участниците в спортно-туристически дейности;
• с ъвместно с инструктора по спортно-туристически дейности извършва преценка за
формиране на подходяща група за подготовка
и провеждане на спортно-туристически мероприятия съобразно техните индивидуални
възрастови, психо-физически особености и
координационно-двигателни способности;
• з апознава участниците с характеристиките и
параметрите на спортните уреди и другите
технически средства и аксесоари за провеждане на спортно-туристическата дейност;
• д емонстрира изпълнението на отделните
елементи от програмата;
• н аблюдава и коригира изпълнението на
индивидуалните тренировъчни програми;
• и зготвя съвместно с инструктора програми
за възстановяване след тренировъчно или
състезателно натоварване при различните
спортно-туристически дейности, както и
за осигуряване на оптимални условия на
почивка;
• дава организационно-методически указания
в рамките на своите правомощия.
Заключителни дейности:
• и звършва индивидуален и групов анализ на
постигнатите резултати в отделните тренировъчни занимания или на определен етап от
подготовката след консултация с инструктора
по спортно-туристическа дейност;
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• п
 роверява състоянието на спортната материална база след приключване на всяко
тренировъчно занимание;
• и нформира инструктора или работодателя
за необходимостта от ремонтни дейности и
дейности по възстановяване на спортните
уреди и съоръжения;
• и зготвя писмен отчет и доклад за проведената спортно-туристическа дейност съобразно
утвърдения график или указанията на работодателя.
Особеностите и условията на труд изискват от
помощник-инструктора по спортно-туристическа
дейност да бъде дисциплиниран, наблюдателен,
издръжлив при продължително физическо натоварване, лоялен и отговорен, с нагласа за точно
и прецизно изпълнение на заповеди, инструкции
и указания; да използва съвременна справочна и
каталожна литература, професионален софтуер и
компютър с интернет.
Помощник-инструкторът по спортно-туристическа дейност трябва да има умения за работа в
екип, да притежава добри комуникативни умения,
умения за разрешаване на конфликти, да умее да
оказва първа помощ на пострадал.
Работното време е нормирано, но поради
спецификата на дейността в активния сезон се
налага работа в почивни и празнични дни или с
удължено работно време.
Помощник-инструкторът изпълнява задълженията, които произтичат от изискванията на
Закона за здравословни и безопасни условия на
труд, на санитарно-хигиенните изисквания на регионалните здравни инспекции (РЗИ), както и на
вътрешните правила, утвърдени от работодателя.
Помощник-инструкторът по спортно-туристическа дейност осъществява своята дейност в съответствие със Закона за физическото възпитание
и спорта, Закона за туризма и подзаконовите им
нормативни актове.
Правоспособност за „екскурзовод“, „планински
водач“ или „ски учител“ се придобива съгласно
съответната наредба по чл. 146 от Закона за туризма, издадена от министъра на туризма.
Правоспособност за „спортен инструктор“ се
придобива съгласно Наредба № 2 от 2017 г. за
професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (ДВ,
бр. 29 от 2017 г.).
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Помощникинструктор по спортно-туристическа дейност“,
могат да продължат обучението си за придобиване
на четвърта степен на професионална квалификация по професията „Инструктор по спортнотуристическа дейност“ или по друга професия от
професионално направление „Спорт“.
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) в Република
България, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от
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27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната
политика; посл. изм. и доп. със Заповед № РД01-149 от 26.02.2018 г.
Лице, придобило трета степен на професионална квалификация по професията „Помощникинструктор по спортно-туристическа дейност“,
може да заема следните длъжности от НКПД:
ü Е динична група 1431 „Ръководители на
спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове“:
§ 1431-3016 Управител, спортни дейности;
ü Е динична група 3422 „Спортни треньори,
инструктори и сродни на тях“:
§ 3422-3005 Ски инструктор;
§ 3422-3007 Инструктор, плуване;
§ 3422-3010 Инструктор, спортен;
§ 3423-3007 Ски учител,
както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ за специалност „Организация на спортни прояви и първенства“ – трета
степен на професионална квалификация
Обща професионална подготовка
· ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
РУ 1.1. (Резултат от учене) Създава организация за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд на работното място
РУ 1.2. Участва в създаването на организация
за осъществяване на превантивна дейност по
опазване на околната среда
РУ 1.3. Създава организация за овладяването
на рискови и аварийни ситуации
· ЕРУ 2. Предприемачество
РУ 2.1. Познава основите на предприемачеството
РУ 2.2. Формира предприемаческо поведение
РУ 2.3. Участва в разработването на бизнес
план
· ЕРУ 3. Икономика
РУ 3.1. Познава основите на пазарната икономика
РУ 3.2. Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
Отраслова професионална подготовка
· ЕРУ 4. Организация на труда
РУ 4.1. Организира работния процес
РУ 4.2. Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
· ЕРУ 5. Комуникация и чужд език
РУ 5.1. Общува ефективно в работния екип
РУ 5.2. Води ефективна бизнес комуникация
РУ 5.3. Владее чужд език по професията
· ЕРУ 6. Информационни и комуникационни
технологии (ИКТ)
РУ 6.1. Обработва информация с ИКТ
РУ 6.2. Комуникира с ИКТ
РУ 6.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
РУ 6.4. Осигурява сигурност при работата
с ИКТ
РУ 6.5. Решава проблеми при работата с ИКТ
· ЕРУ 7. Спорт
РУ 7.1. Познава същността, ролята и значението на спорта
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 У 7.2. Познава системата на спорта в РеР
публика България
РУ 7.3. Формира всестранно и хармонично
развити личности чрез спорт
Специфична професионална подготовка
· Е
 РУ 8. Планиране и организиране на спортно-туристически дейности
РУ 8.1. Познава особеностите на туризма в
България
РУ 8.2. Участва в планирането на спортнотуристически дейности
РУ 8.3. Участва в организирането на спортно-туристически дейности
· ЕРУ 9. Спортно-туристически дейности от областта на водния туризъм и водните спортове
Р У 9.1. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по плуване
Р У 9.2. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по гребни спортове
РУ 9.3. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по водомоторни спортове
РУ 9.4. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по ветроходни спортове
Р У 9.5. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по водни ски
· ЕРУ 10. Спортно-туристически дейности от
областта на ски туризма и снежните спортове
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 У 10.1. Провежда спортно-туристически
Р
занимания с туристи по алпийски ски
Р У 10.2. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по сноуборд
Р У 10.3. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по ски бягане
· ЕРУ 11. Спортно-туристически дейности от
областта на планинарството
Р У 11.1. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по пешеходен туризъм
и спортно ориентиране
Р У 11.2. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по спортно катерене
Р У 11.3. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по колотуризъм
· Е РУ 12. Спортно-туристически дейности
от областта на танците, подвижните игри,
гимнастиката и скоковете на батут
Р У 12.1. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по народни, класически
и модерни танци
РУ 12.2. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по гимнастика и аеробика
Р У 12.3. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по скокове на батут
Р У 12.4. Провежда спортно-туристически
занимания с туристи по подвижни игри

3.2. Описание на ЕРУ
Обща професионална подготовка
ЕРУ 1
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.1:

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
· Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
· Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· П редставя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова
дейност и за свързаните трудови дейности
· П редставя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
· П редставя 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
· Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място
при различни трудови дейности
· И нструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд (ако е приложимо)
· К онтролира прилагането на необходимите мерки за защита
· Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Знания

Умения

4

4
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Компетентности

· С
 ъздава 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
· И зпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за
осигуряване на безопасност
· П роявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
· Познава разпоредбите за опазване на околната среда
· О писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни
продукти
· О рганизира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли
от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за
събиране и рециклиране
· А нализира възможните причини за екологично замърсяване

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

·
·
·
·
·
·
·

Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Предприемачество

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.2:
Знания

Умения

 писва основните рискови и аварийни ситуации
О
О писва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
О бяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
О бяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
Познава реда за разследване на трудови злополуки
Умения
И зползва терминологията, свързана с аварийните ситуации
К онтролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна
безопасност
· К онтролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни
ситуации
· К оординира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
· П редотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време
на работа
· О казва първа помощ на пострадали при авария
· О рганизира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни
ситуации
Компетентности
· А нализира 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 оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Владее теоретичните знания за:
· х игиенните норми
· з дравословните и безопасни условия на труд на работното място
· п ревантивната дейност за опазване на околната среда
· о владяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на
пострадали
За средство 2:
· И збира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената
рискова ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 2

4
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Наименование на
професията:

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

· З
 нае същността на предприемачеството
· З нае видовете предприемачески умения

Умения

· А
 нализира практически примери за успешно управление на дейността на
дадена фирма или организация

Компетентности

· П редлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 2.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

· П
 ознава характеристиките на предприемаческото поведение
· З нае видовете предприемаческо поведение

Умения

· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

· П редлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 2.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

· П
 ознава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на
бизнес план
· З нае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

· А
 нализира възможностите за развитие на дейността на дадена фирма или
организация

Компетентности

· Р азработва проект на бизнес план в екип

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· В ладее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
· В ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий
ЕРУ 3
Наименование на
Икономика
единицата:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на
Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност
професията:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Резултат от учене 3.1: Познава основите на пазарната икономика
Знания
· Познава общата теория на пазарната икономика
· З апознат е с икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.
· З нае ролята на държавата в пазарната икономика
· Познава видовете икономически субекти в бизнеса
Умения
· И нформира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
Компетентности
· С пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление
на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект,
ангажиран в бизнеса
Резултат от учене 3.2: Познава основните характеристики на производствената дейност в предприятие
Знания
· Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
· Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.
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Умения

· О
 бяснява икономически понятия в контекста на дейността на дадено
предприятие

Компетентности

· С
 пособен е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие

Средства за оценяване: Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· В ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий
Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 4.1:
Знания

Организация на труда
4
4
Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

4
4
Организира работния процес
· Познава структурата на спортните организации
· Познава структурата на стопанските организации
· Познава нормирането на работния процес
· Познава нормативните документи, свързани с упражняването на професията
· Познава начините за планиране на ресурси, свързани с работния процес
Умения
· П ланира работния процес в съответствие с изискванията
· С ъставя график за срочното изпълнение на работните задачи
· С пазва изискванията на основните нормативни актове, свързани с упражняването на професията
Компетентности
· Е фективно организира работния процес
· Мотивира необходимостта от промени в работата и прави предложения
за въвеждането им
Резултат от учене 4.2: Разпределя дейностите в работния процес
Знания
· Познава видовете дейности в работния процес
· Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
· Познава начините за организация на дейностите
Умения
· О рганизира дейностите в работния процес
· С пазва етичните норми на поведение
· Участва в изграждането на етична и конструктивна работна среда
Компетентности
· Е фективно разпределя дейностите в работния процес
· С ъдейства за създаване и поддържане на етична работна среда и конструктивни работни взаимотношения
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Дефинира основни теоретични понятия в областта на:
· о рганизацията на работния процес
За средство 2:
Дефинира основни теоретични понятия в областта на:
· р азпределението на дейностите в работния процес
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ЕРУ 5
Наименование на еди- Комуникация и чужд език
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

·П
 ознава ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни взаимоотношения и йерархични взаимовръзки
· Познава различните видове работни екипи и начините за координация

Умения

·О
 съществява устна комуникация с екипа и персонала на спортната организация и структурата за управление на спортно събитие (организационния
комитет)
· Осъществява писмена делова кореспонденция със структурите, с които организира спортното събитие

Компетентности

·К
 омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно
работния протокол
· Поема отговорности за ефективна работа в екипа

Резултат от учене 5.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

·
·
·
·

 ознава
П
Познава
Познава
Познава
денция
· Познава

етичните норми на бизнес комуникацията
правилата за вербална и невербална комуникация
начините на поведение при възникване на конфликти
правилата и изискванията, свързани с водене на делова кореспонначините за водене на делова комуникация

Умения

·Р
 азпознава и предотвратява възникването на конфликтни ситуации по време
на бизнес комуникацията
· Участва в разрешаването конфликтни ситуации по време на бизнес комуникацията
· Води делова комуникация – писмена и устна
· Предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на
клиентите

Компетентности

·П
 ровежда ефективна комуникация с клиенти и потребители съобразно индивидуалните им особености
· Води уверено разговори с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги, като разбира и уважава техните изисквания и същевременно защитава
интересите на организацията

Резултат от учене 5.3:

Владее чужд език по професията

Знания

· Познава основната професионална терминология на чужд език

Умения

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

Компетентности

·В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми, както и да изпълнява служебните си
задължения

Средства за оценяване: Средство 1:
· Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна ситуация
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език
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ЕРУ 6
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 6.1:
Знания

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Умения

· И
 зползва търсачка за намиране на информация, като прилага различни
филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
· С равнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на определени критерии
· З аписва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст,
изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин,
използвайки поддиректории (папки)
· В ъзпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

· Д
 емонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 6.2:

Комуникира с ИКТ

Знания

·
·
·
·
·

 зброява доставчици на услугата електронна поща
И
И зброява софтуер за аудио- и видеоразговори
И зброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
О бяснява начините за онлайн пазаруване и плащане
И зброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на
знания и опит в областта на професията

Умения

·
·
·
·
·

 зползва електронна поща
И
И зползва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
И зползва електронни услуги за онлайн пазаруване
О бменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

· Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 6.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

· П
 ознава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на
цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)

Умения

· С
 ъздава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио,
видео) с различни оформления
· Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва
разширени функции на форматиране

Компетентности

· Д
 емонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Резултат от учене 6.4:

Осигурява сигурност при работата с ИКТ

Знания

· П
 ознава голяма част от известните рискове за сигурността при работа
онлайн
· З нае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот
и околната среда

4
4
Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност
4
4
Обработва информация с ИКТ
· И зброява интернет търсачки
· О бяснява употребата на филтри и оператори за търсене
· З нае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността є
· З нае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
· З нае начините за създаване на поддиректории (папки)
· З нае 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)
· З нае за съществуването на облачни услуги
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Умения

· И
 дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет
страници
· А ктивира филтри на електронна поща против спам
· Р азпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
· П рилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

· С
 пособен е да поддържа защитена от злонамерени действия електронната
среда, в която работи

Резултат от учене 6.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

· П
 ознава начините за решаване на рутинни проблеми при използването
на цифрови технологии
· З нае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови умения

Умения

· П
 редприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи
(например антивирусни програми и пароли)

Компетентности

· С
 пособен е да разреши рутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ
(например чрез затваряне на програма, повторно стартиране на компютъра, проверка на интернет връзка и др.)

Средства за оценяване: Средство 1:
· И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет
по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· И зпълнение 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:
· И зпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на цифрово съдържание
Средство 4:
· И зпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено
електронно съобщение
Средство 5:
· И зпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и
промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Условия за провеждане За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
на оценяването:
· Учебен/компютърен кабинет
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Критерии за оценяване: За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
· Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време. Демонстрирани са професионални
знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ
ЕРУ 7
Наименование на
единицата:

Спорт

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Познава същността на спорта и ползите от него

Знания

· З
 нае ползите от спорта и неговите образователни, здравни, социални,
културни и възстановителни функции
· Познава историята на физическото възпитание и спорта
· З нае олимпийските принципи и идеали
· З нае рисковете от употребата на алкохол и наркотични вещества

Умения

· О
 сигурява спазването на принципите на феърплей в спорта
· Р азпознава признаците при употреба на алкохол и наркотични вещества
и предприема мерки за въздействие върху вредните навици
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· П
 опуляризира здравословния начин на живот и редовните занимания със
спорт; участва в дискусии по темата
Познава организационната система на спорта
· П
 ознава организацията на спорта на национално, европейско и световно
ниво и функциите на различните институции – общини, министерства,
спортни клубове, спортни федерации, олимпийски комитети
· Познава нормативно-правната уредба, свързана с физическото възпитание
и спорта – закони, стратегии, наредби
· Познава особеностите на физическото възпитание и спорта в свободното
време
· Познава особеностите на организирания спорт за всички (физическо
възпитание и спорт за учащи, ведомствен спорт, физическо възпитание и
спорт за лица с увреждания)
· Познава особеностите на спорта за високи постижения (детско-юношески
спорт, елитен спорт)
· О пределя мястото на спортната организация в системата на спорта и
възможните начини за финансиране
· К онсултира заинтересованите лица относно възможностите за практикуване на спорт съобразно техните нужди и желания
· Ф ормира (развива) физически качества у обучаваните
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

 ознава теорията и методиката на спортната тренировка
П
Познава анатомията и биомеханиката при човека
Познава физиологията и биохимията на човека
Познава принципите на рационалното хранене
З нае особеностите на преподаване при различните възрастови групи
Познава особеностите на спортния травматизъм
Умения
П рилага методи и средства за развиване на сила
П рилага методи и средства за развиване на издръжливост
П рилага методи и средства за развиване на бързина
П рилага методи и средства за развиване на гъвкавост
П рилага методи и средства за развиване на ловкост
П рилага методи и средства за развиване на техника и тактика по вид спорт
Компетентности
Може самостоятелно да формира (развива) у обучаваните най-целесъ
образните за вида спорт физически качества
Средства за оценяване: Средство 1:
· Теория: решаване на тест или развиване на въпрос от областта на спорта
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Теория: учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира професионални знания от областта на спорта
Специфична професионална подготовка
ЕРУ 8
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Планиране и организиране на спортно-туристически дейности

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1:

Познава особеностите на туризма в България

Знания

· П
 ознава икономическото, социалното, културното, здравното, политическото, екологичното и техническото значение на туризма
· З нае основни понятия и дефиниции от областта на туризма
· Познава туристическите ресурси и видовете туризъм в България
· Познава основните характеристики и особености на туризма в България
· Познава етнографията и фолклора на етносите в България
· Познава екологичната обстановка и местната флора и фауна в България
· Познава историческите и географските забележителности на България
· З нае същността и ролята на допълнителните дейности и услуги в туризма
· З нае класификацията на спортно-туристическите дейности

5

4
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Умения

· Р
 азпознава видовете туризъм и туристическите ресурси
· Р азбира ролята на предлаганите от даден туристически обект допълнителни услуги

Компетентности

· М
 оже самостоятелно да оцени икономическото, социалното, културното,
здравното, политическото, екологичното и техническото значение на туризма за определен регион, като проявява съобразителност и аналитично
мислене

Резултат от учене 8.2:

Участва в планирането на спортно-туристически дейности

Знания

·
·
·
·
·
·

Умения

· О
 пределя подходящите за даден географски регион видове спортнотуристически дейности през различните периоди на годината (сезони)
· Р азбира интересите, потребностите и мотивацията на туристите
· И збира средствата за спортна анимация на различните групи туристи
и прави оценка на риска
· Р азработва съдържанието на различни спортно-анимационни продукти/
услуги
· О пределя необходимите за дадена спортно-туристическа дейност спортни
съоръжения и уреди
· К алкулира необходимите разходи за провеждане на спортно-туристическо занимание

Компетентности

· М
 оже под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност или спортен аниматор да планира спортно-туристическа дейност,
предназначена за малка група туристи от една възрастова група, като
проявява съобразителност и аналитично мислене

Резултат от учене 8.3:

Участва в организирането на спортно-туристически дейности

Знания

· З
 нае основните стъпки при организиране и провеждане на спортнотуристически дейности
· П ознава необходимите док у менти за осъществяване на различните
спортно-туристически дейности
· П ознава различните видове застраховки
· П ознава финансово-счетоводните документи
· П ознава механизмите за получаване на обратна връзка от туристите
· П ознава нормите на етичното поведение

Умения

· О
 сигурява необходимите документи и разрешителни за пребиваване в
райони със специален режим за достъп
· О сигурява застраховки с необходимото покритие за здравето и живота
на туристите, както и за материалната база
· И звършва плащания и отчита разходи за доставката на различни стоки и услуги, необходими за извършването на спортно-туристическата
дейност (гориво, билети за обществен транспорт, карти за лифтове, въжени линии и други, такси вход за културни обекти, наем на спортни
съоръжения и уреди и др.)
· П редставя спортно-анимационните продукти на туристите по атрактивен
и мотивиращ начин

Компетентности

· М
 оже под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност
или спортен аниматор да организира спортно-туристическа дейност за
малка група туристи от една възрастова група, като проявява отговорност и инициативност
· С пазва нормите на етичното поведение

 нае същността, характеристиката и значението на туристическата анимация
З
Познава различните видове туристическа анимация
Познава функциите на спортната анимация в туризма
Познава направленията на спортната анимация в туризма
Познава средствата и дейностите в спортната анимация в туризма
З нае технологията на туристическия анимационен продукт и факторите,
определящи неговото качество
· З нае основните стъпки при организиране и провеждане на спортно-туристически дейности
· Познава типовете туристи и техния модел на поведение, както и различните религиозни, национални и етнически особености
· З нае подходящите видове туристически услуги за различните групи туристи
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Средства за оценяване: Средство 1:
· Р ешаване на тест или развиване на въпрос от областта на туризма
Средство 2:
· Р азработване на примерна програма за спортно-анимационен продукт
за определени региони на страната и период от годината (сезон)
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебен или компютърен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Д емонстрира професионални знания от областта на туризма
За средство 2:
· Р азработената примерна програма за спортно-анимационен продукт е
подходяща за приложение в предварително определените региони на
страната и период от годината (сезон). Определени са възрастовата група
и полът на туристите, за които заниманието е подходящо. Изброени са
необходимите спортни съоръжения и уреди и е направена план-сметка
за необходимите разходи (транспорт, хранене, наем за използване на
спортни обекти и съоръжения и др.)
ЕРУ 9
Наименование на
единицата:

Спортно-туристически дейности от областта на водния туризъм и водните
спортове

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по плуване

Знания

· П
 ознава значението и приложението на плуването във водния туризъм
· Познава историята на спорта плуване
· З нае основните състезателни правила на различните плувни дисциплини,
правилата на различни игри със забавен и учебен характер
· Познава специфичната терминология в плуването
· З нае методиката за начално обучение по плуване
· Познава особеностите на работа с различните възрастови групи
· Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
по време на плуване, и начините за оказване на първа помощ

Умения

· З
 апознава туристите с историята на плуването
· З апознава туристите с ползите за здравето от плуването
· О бяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
· В ладее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от плуването и дава указания
· О бщува с туристите по популярни теми от областта на плуването за високи спортни постижения
· Р азпознава опасностите за здравето на туристите
· О казва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

· М
 оже под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност
(или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор)
да проведе спортно-туристическо занимание по плуване с малка група
туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
· П роявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 9.2:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по гребни спортове

Знания

· П
 ознава значението и приложението на гребните спортове във водния
туризъм, особено на рафтинга
· Познава историята на гребните спортове
· З нае основните състезателни правила на различните гребни дисциплини,
а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер
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 ознава терминологията в гребните спортове
П
З нае методиката за начално обучение по гребни спортове
Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
по време на гребане, и начините за оказване на първа помощ
· З апознава туристите с историята на гребните спортове
· З апознава туристите с ползите за здравето от гребането
· О бяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
· В ладее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от гребните спортове и дава указания на туристите
· О бщува с туристите по популярни теми от областта на гребането за високи спортни постижения
· Р азпознава опасностите за здравето на туристите
· О казва първа помощ и обездвижва пострадал
· Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност
(или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор)
да проведе спортно-туристическо занимание по гребен спорт с малка
група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
· П роявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите
Провежда спортно-туристически занимания с туристи по водомоторни
спортове
· Познава значението и приложението на водомоторните спортове във вод
ния туризъм, особено на карането на джет и на тегленето на надуваеми
уреди тип „банан“ и „ринг“
· Познава историята на водомоторните спортове
· З нае основните състезателни правила на различните водомоторните дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер
· Познава специфичната терминология във водомоторните спортове
· З нае методиката за начално обучение по водомоторни спортове
· Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
· Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
при практикуване на водомоторни спортове, и начините за оказване на
първа помощ
· З апознава туристите с историята на водомоторните спортове
· З апознава туристите с ползите за здравето от практикуването на водомоторни спортове
· О бяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
· В ладее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения
от водомоторните спортове и дава указания на туристите
· О бщува с туристите по популярни теми от областта на водомоторните
спортове за високи постижения
· Р азпознава опасностите за здравето на туристите
· О казва първа помощ и обездвижва пострадал
· Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност
(или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор)
да проведе спортно-туристическо занимание по водомоторни спортове с
малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното
здраве
· П роявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите
Провежда спортно-туристически занимания с туристи по ветроходни спортове
· Познава значението и приложението на ветроходните спортове във водния
туризъм, особено на уиндсърфинга и кайтсърфинга
· Познава историята на ветроходните спортове
· З нае основните състезателни правила на различните ветроходни дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер
· Познава специфичната терминология във ветроходството
· З нае методиката за начално обучение по ветроходство
· Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
· Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
при практикуване на ветроходство, и начините за оказване на първа помощ
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· З
 апознава туристите с историята на ветроходните спортове
· З апознава туристите с ползите за здравето от практикуването на ветроходни спортове
· О бяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
· В ладее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от ветроходството и дава указания на туристите
· О бщува с туристите по популярни теми от областта на ветроходството за
високи спортни постижения
· Р азпознава опасностите за здравето на туристите
· О казва първа помощ и обездвижва пострадал
Компетентности
· Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност
(или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор)
да проведе спортно-туристическо занимание по ветроходство с малка
група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
· П роявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите
Резултат от учене 9.5: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по водни ски
Знания
· Познава значението и приложението на водните ски във водния туризъм
· Познава историята на спорта водни ски
· З нае основните състезателни правила на различните дисциплини по водни
ски, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер
· Познава специфичната терминология във водните ски
· З нае методиката за начално обучение по водни ски
· Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
· Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
при практикуване на водни ски, и начините за оказване на първа помощ
Умения
· З апознава туристите с историята на водните ски
· З апознава туристите с ползите за здравето от практикуването на водни ски
· О бяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
· В ладее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от водните ски и дава указания на туристите
· О бщува с туристите по популярни теми от областта на водните ски за
високи спортни постижения
· Р азпознава опасностите за здравето на туристите
· О казва първа помощ и обездвижва пострадал
Компетентности
· Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност
(или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор)
да проведе спортно-туристическо занимание по водни ски с малка група
туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
· П роявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на водните спортове
Средство 2:
· П ровеждане на спортно-туристическо занимание по воден спорт по предварително зададена програма
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Достъп до спортен обект или обект за социален туризъм (за предпочитане
от включените в публичните регистри по чл. 48а от Закона за физическото
възпитание и спорта)
· С портна екипировка съобразно вида спорт
· Г рупа туристи
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрирани са професионални знания от областта на водните спортове
За средство 2:
· В сички туристи участват активно в спортно-туристическата дейност и
физическото им натоварване е адекватно. Техниките на изпълнение на
различните движения и упражнения са правилно демонстрирани. Спортната
терминология е използвана коректно. В края на заниманието интересът
на туристите към водните спортове е повишен.
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ЕРУ 10
Наименование на
Спортно-туристически дейности от областта на ски туризма и снежните
единицата:
спортове
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на
Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност
професията:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Резултат от учене 10.1: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по алпийски ски
Знания
· Познава значението и приложението на алпийските ски в снежния туризъм
· Познава историята на спорта алпийски ски
· З нае основните състезателни правила на различните алпийски ски дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер
· Познава терминологията в алпийските ски
· З нае методиката за начално обучение по алпийски ски
· Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
· Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
по време на спортуването, и начините за оказване на първа помощ
Умения
· З апознава туристите с историята на алпийските ски
· З апознава туристите с ползите от спортуването
· О бяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
· В ладее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от алпийските ски и дава указания на туристите
· О бщува с туристите по популярни теми от областта на алпийските ски
за високи спортни постижения
· Р азпознава опасностите за здравето на туристите
· О казва първа помощ и обездвижва пострадал
Компетентности
· Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност
(или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор)
да проведе спортно-туристическо занимание по алпийски ски с малка
група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
· П роявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите
Резултат от учене 10.2: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по сноуборд
Знания

Умения

Компетентности

· П
 ознава значението и приложението на сноуборда в снежния туризъм
· Познава историята на сноуборда
· З нае основните състезателни правила на различните сноуборд дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер
· Познава терминологията в сноуборда
· З нае методиката за начално обучение по сноуборд
· Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
· Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
по време на занимания със сноуборд, и начините за оказване на първа
помощ
· З апознава туристите с историята на сноуборда
· З апознава туристите с ползите за здравето от заниманията със сноуборд
· О бяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
· В ладее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от сноуборда и дава указания на туристите
· О бщува с туристите по популярни теми от областта на сноуборда за високи спортни постижения
· Р азпознава опасностите за здравето на туристите
· О казва първа помощ и обездвижва пострадал
· Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност
(или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор)
да проведе спортно-туристическо занимание по сноуборд с малка група
туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
· П роявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите
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Резултат от учене 10.3: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по ски бягане
Знания

· П
 ознава значението и приложението на ски бягането в снежния туризъм
· Познава историята на ски бягането
· З нае основните състезателни правила на различните дисциплини в ски
бягането, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен
характер
· Познава специфичната терминология в ски бягането
· З нае методиката за начално обучение по ски бягане
· Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
· Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
по време на ски бягане, и начините за оказване на първа помощ
Умения
· З апознава туристите с историята на ски бягането
· З апознава туристите с ползите за здравето от ски бягането
· О бяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
· В ладее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от ски бягането и дава указания на туристите
· О бщува с туристите по популярни теми от областта на ски бягането за
високи постижения
· Р азпознава опасностите за здравето на туристите
· О казва първа помощ и обездвижва пострадал
Компетентности
· Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност
(или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор)
да проведе спортно-туристическо занимание по ски бягане с малка група
туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
· П роявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на снежните спортове
Средство 2:
· П ровеждане на спортно-туристическо занимание по снежен спорт по
предварително зададена програма
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Достъп до спортен обект или обект за социален туризъм (за предпочитане
от включените в публичните регистри по чл. 48а от Закона за физическото
възпитание и спорта)
· С портна екипировка съобразно вида спорт
· Г рупа туристи
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрирани са професионални знания от областта на снежните спортове
За средство 2:
· В сички туристи участват активно в спортно-туристическата дейност и
физическото им натоварване е адекватно. Техниките на изпълнение на
различните движения и упражнения са правилно демонстрирани. Спортната
терминология е използвана коректно. В края на заниманието интересът
на туристите към снежните спортове е повишен.
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

Спортно-туристически дейности от областта на планинарството
4
4
Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност
4
4
Провежда спортно-туристически занимания с туристи по пешеходен туризъм
и спортно ориентиране
· Познава значението и приложението на пешеходния туризъм и спортното
ориентиране в планинарството
· Познава историята на пешеходния туризъм и на спорта ориентиране
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· З
 нае основните състезателни правила на различните дисциплини по
спортно ориентиране, а също и правилата на различни игри със забавен
и учебен характер
· Познава терминологията в спортното ориентиране
· З нае методиката за начално обучение по спортно ориентиране
· Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
· Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
по време на пешеходен преход или спортно ориентиране, и начините за
оказване на първа помощ
Умения
· З апознава туристите с историята на пешеходния туризъм и спортното
ориентиране
· З апознава туристите с ползите за здравето от пешеходния туризъм и
спортното ориентиране
· О бяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
· В ладее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения
от спортното ориентиране и дава указания на туристите
· О бщува с туристите по популярни теми от областта на спортното ориентиране за високи постижения
· Р азпознава опасностите за здравето на туристите
· О казва първа помощ и обездвижва пострадал
Компетентности
· Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност
(или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор) да
проведе спортно-туристическо занимание по спортно ориентиране с малка
група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
· П роявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите
Резултат от учене 11.2: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по спортно катерене
Знания
· Познава значението и приложението на спортното катерене в планинарството
· Познава историята на спортното катерене
· З нае основните състезателни правила на различните дисциплини спортно катерене, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен
характер
· Познава терминологията в спортното катерене
· З нае методиката за начално обучение по спортно катерене
· Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
· Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
по време на катерене, и начините за оказване на първа помощ
Умения
· З апознава туристите с историята на спортното катерене
· З апознава туристите с ползите за здравето от спортното катерене
· О бяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
· В ладее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения
от спортното катерене и дава указания на туристите
· О бщува с туристите по популярни теми от областта на спортното катерене
за високи постижения
· Р азпознава опасностите за здравето на туристите
· О казва първа помощ и обездвижва пострадал
Компетентности
· Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност
(или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор)
да проведе спортно-туристическо занимание по спортно катерене с малка
група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
· П роявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите
Резултат от учене 11.3: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по колотуризъм
Знания
· Познава значението и приложението на колотуризма в планинарството
· Познава историята на колотуризма
· З нае основните състезателни правила на различните дисциплини планинско колоездене, а също и правилата на различни игри със забавен и
учебен характер
· Познава терминологията в колотуризма
· З нае методиката за начално обучение по колотуризъм
· Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
· Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
по време на колотуризъм, и начините за оказване на първа помощ
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Умения

· З
 апознава туристите с историята на колотуризма
· З апознава туристите с ползите за здравето от колотуризма
· О бяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
· В ладее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от колотуризма и дава указания на туристите
· О бщува с туристите по популярни теми от областта на планинското колоездене за високи спортни постижения
· Р азпознава опасностите за здравето на туристите
· О казва първа помощ и обездвижва пострадал
Компетентности
· Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност
(или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор)
да проведе спортно-туристическо занимание по колотуризъм с малка
група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
· П роявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на планинарството
Средство 2:
· П ровеждане на спортно-туристическо занимание по планинарство по
предварително зададена програма
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Достъп до спортен обект или обект за социален туризъм (за предпочитане
от включените в публичните регистри по чл. 48а от Закона за физическото
възпитание и спорта)
· С портна екипировка съобразно вида спорт
· Г рупа туристи
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрирани са професионални знания от областта на планинарството
За средство 2:
· В сички туристи участват активно в спортно-туристическата дейност и
физическото им натоварване е адекватно. Техниките на изпълнение на
различните движения и упражнения са правилно демонстрирани. Спортната
терминология е коректно използвана. В края на заниманието интересът
на туристите към планинарството е повишен.
ЕРУ 12
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Спортно-туристически дейности от областта на танците, подвижните игри,
гимнастиката и скоковете на батут
4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по ЕКР:

4

4

Резултат от учене 12.1: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по народни, класически и модерни танци
Знания
· Познава значението и приложението на танците в туризма
· Познава историята на народните, класическите и модерните танци
· Знае основните състезателни правила на различните дисциплини по спортни
танци, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер
· Познава терминологията
· З нае методиката за начално обучение по танци
· Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
· Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
при танцуване, и начините за оказване на първа помощ
Умения
· З апознава туристите с историята на народните, класическите и модерните
танци
· З апознава туристите с ползите за здравето от танцуването
· О бяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

· В
 ладее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от танците и дава указания на туристите
· О бщува с туристите по популярни теми от областта на спортните танци
за високи постижения
· Р азпознава опасностите за здравето на туристите
· О казва първа помощ и обездвижва пострадал
Компетентности
· Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност
(или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор)
да проведе спортно-туристическо занимание по народни, класически или
модерни танци с малка група туристи от една възрастова група, без да
застрашава тяхното здраве
· П роявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите
Резултат от учене 12.2: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по гимнастика и
аеробика
Знания
· Познава значението и приложението на гимнастиката и аеробиката в
туризма, особено на груповите занимания по аква-аеробика, слайд аеробика, степ аеробика, тае бо, зумба, каланетика, канго-джъмпс, спининг,
аква-спининг и др.
· Познава историята на гимнастика и аеробиката
· З нае основните състезателни правила на различните гимнастически дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер
· Познава специфичната терминология в гимнастиката и аеробиката
· З нае методиката за начално обучение по гимнастика и аеробика
· Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
· Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят при занимания с гимнастика и аеробика, и начините за оказване на
първа помощ
Умения
· З апознава туристите с историята на гимнастиката и аеробиката
· З апознава туристите с ползите за здравето от гимнастиката и аеробиката
· О бяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
· В ладее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения
от гимнастиката и аеробиката и дава указания на туристите
· О бщува с туристите по популярни теми от областта на спортната гимнастика и на спортната аеробика за високи постижения
· Р азпознава опасностите за здравето на туристите
· О казва първа помощ и обездвижва пострадал
Компетентности
· Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност
(или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор)
да проведе спортно-туристическо занимание по спортна гимнастика или
аеробика с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
· П роявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите
Резултат от учене 12.3: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по скокове на батут
Знания

Умения

· П
 ознава значението и приложението на скокове на батут в туризма
· Познава историята на скоковете на батут
· З нае основните състезателни правила на скоковете на батут, а също и
правилата на различни игри със забавен и учебен характер
· Познава терминологията в скоковете на батут
· З нае методиката за начално обучение по скокове на батут
· Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
· Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
при скокове на батут, и начините за оказване на първа помощ
· З апознава туристите с историята на скоковете на батут
· З апознава туристите с ползите за здравето от скоковете на батут
· О бяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
· В ладее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от акробатиката и дава указания на туристите
· О бщува с туристите по популярни теми от областта на скоковете на батут
за високи спортни постижения
· Р азпознава опасностите за здравето на туристите
· О казва първа помощ и обездвижва пострадал
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· М
 оже под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност
(или спортен аниматор) и треньор по вида спорт да проведе спортно-туристическо занимание по скокове на батут с малка група туристи от една
възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
· С пазва нормите на туристическата етика и поведение

Резултат от учене 12.4: Провежда спортно-туристически занимания с туристи по подвижни игри
Знания

·
·
·
·

Умения

· З
 апознава туристите с ползите за здравето от физическата активност и
спорта
· О бяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка
· В ладее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от подвижните игри и дава указания на туристите
· Р азпознава опасностите за здравето на туристите
· О казва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

· М
 оже под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност
(или спортен аниматор) и треньор по вида спорт да проведе спортно-туристическо занимание по подвижни игри с малка група туристи от една
възрастова група, без да застрашава тяхното здраве
· П роявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

 ознава значението и приложението на подвижните игри в туризма
П
З нае правилата на различните подвижни игри със забавен и учебен характер
Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи
Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят
при практикуване на подвижни игри, и начините за оказване на първа
помощ

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на танците, подвижните игри, гимнастиката и скоковете на батут
Средство 2:
· П ровеждане на спортно-туристическо занимание по танци, подвижни игри,
гимнастика или скокове на батут по предварително зададена програма
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Достъп до спортен обект или обект за социален туризъм (за предпочитане
от включените в публичните регистри по чл. 48а от Закона за физическото
възпитание и спорта)
· С портна екипировка съобразно вида спорт
· Г рупа туристи
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрирани са професионални знания от областта на танците, подвижните игри, гимнастиката и скоковете на батут
За средство 2:
· В сички туристи участват активно в спортно-туристическата дейност и
физическото им натоварване е адекватно. Техниките на изпълнение на
различните движения и упражнения са правилно демонстрирани. Спортната
терминология е използвана коректно. В края на заниманието интересът
на туристите към танците, подвижните игри, гимнастиката или скоковете
на батут е повишен.
4. Изисквания към материалната база
4.1. По теория
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, учебни
пособия: демонстрационни макети и модели,
онагледяващи табла, реални образци, учебни

видеофилми, мултимедийни презентации, програмни продукти, закони, наредби и инструкции,
регламентиращи нормативните изисквания за
спортно-туристическата дейност. Компютърният
кабинет трябва да предлага персонален компютър на всеки обучаван с необходимия хардуер и
софтуер, свързан в мрежа, и с достъп до интернет, принтер, скенер и мултимедиен проектор.
4.2. По практика
Учебната практика се провежда в учебни кабинети, спортни зали и на открито (спортни площадки, стадиони, ски писти, реки, езера, язовири,
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морета, паркове, в планински условия) съобразно
климатичните условия и учебното съдържание.
Обучаемите се разделят на групи до 10 души
в зависимост от наличната техника и оборудване.
За провеждане на учебна практика по снежни
спортове са необходими: алпийски ски, обувки
за алпийски ски, щеки за алпийски ски, ски за
бягане, обувки за ски бягане, щеки за ски бягане,
сноуборд, обувки за сноуборд и др.
За провеждане на учебна практика по вод
ни спортове са необходими: водни ски, дъски
и платна за уиндсърф, джетове, гребни лодки
(ялове, лодки за академично гребане, рафтове,
канута и кану-каяци за бързи или спокойни
води), гребла за съответния вид лодки, каски,
спасителни жилетки и въжета и др.
За провеждане на учебна практика по планинарство материалната база трябва да включва:
топографски и туристически карти, компаси,
GPS устройства, алпийски съоръжения – клонове
(различни видове), карабинери, френдове, въжета и пособия, каски, седалки, велосипеди и др.
За провеждане на учебна практика по танци,
гимнастика, аеробика, акробатика и подвижни
игри са необходими: гимнастически квадрат,
аудиоуредба, батут, обръчи, конуси, въжета и др.
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 придобита професионална
квалификация „учител“, ако са придобили трета
или четвърта степен на професионална квалификация съответно по професия „Инструктор
по спортно-туристическа дейност“ и професия
„Помощник-инструктор по спортно-туристическа
дейност“ 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.
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 5137-НС
от 20 септември 2018 г.

относно обявяване на Станислав Иванов
Попов за народен представител в Шести изборен район – Врачански, в 44-то Народно
събрание
С писмо вх. № НС-02-4 от 20.09.2019 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 20 септември 2018 г., с което
на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията
на Република България народният представител Петя Цветанова Аврамова от Шести
изборен район – Врачански, издигната от
партия „ГЕРБ“, е избрана за министър на
регионалното развитие и благоустройството
на Република България.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на
Република България народен представител,
избран за министър, прекъсва пълномощията
си за времето, през което е министър, като
се замества по съответния ред.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс
във връзка с чл. 68, ал. 2 от Конституцията
на Република България Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител от Шести изборен район – Врачански, Станислав
Иванов Попов под № 10 от листата на партия „ГЕРБ“ за времето, през което Петя
Цветанова Аврамова изпълнява функциите
на министър.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
8589
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-53
от 4 септември 2018 г.
Със Заповед № РД-02-15-82 от 5.06.2015 г. на
министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрен подробен устройствен
план – план за рег улаци я и заст рояване за
рибарско пристанище в ПИ с идентификатор
07079.10.1004 по КК на гр. Бургас, м. Рибарско
пристанище, землище на кв. Крайморие, за УПИ
VІІІ-1239 с отреждане „за рибарско пристанище“, УПИ ІХ-1241 с отреждане „за пристанищна
инфраструктура“ и парцеларен план за пристанищната акватория за ПИ с идентификатор
07079.10.1245 въз основа на задание, утвърдено
от възложителя и съгласувано с Министерството
на околната среда и водите и с Министерството
на културата.
Във връзка с реализиране на инвестиционна
инициатива на Община Бургас за изграждане
на рибарското пристанище и за изпълнение
изискванията на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ и необходимостта
от провеждане на процедура по изменение на
действащия подробен устройствен план – парцеларен план за акваторията на рибарското
пристанище, с цел осигуряване на възможности
за модернизация и реконструкция на кейовия
фронт и вълнозащитните съоръжения със Заповед
№ РД-02-15-48 от 9.06.2016 г. министърът на регионалното развитие е разрешил на Община Бургас
да изработи за своя сметка проект на подробен
устройствен план – изменение на парцеларния
план (ПУП – ПП) за акваторията на рибарското
пристанище в м. Рибарско пристанище, землище
на кв. Крайморие, гр. Бургас, за поземлен имот
(ПИ) с идентификатор 07079.10.1245 по КККР
на гр. Бургас с цел промяна на границите му и
обособяване на нов ПИ с проектен идентификатор
07079.10.1243 по КККР на гр. Бургас.
С писмо изх. № 70-00-4002 от 29.08.2018 г. (вх.
№ 08-00-690(3)/31.08.2016 г.) на възложителя инж.
Чанка Коралска, зам.-кмет на община Бургас,
е поискано прекратяване на административното производство по Заповед № РД-02-15-48 от
9.06.2016 г. за допускане изработване на подробен
устройствен план – изменение на парцеларния
план (ПУП – ПП) за акваторията на рибарското
пристанище в м. Рибарско пристанище, землище
на кв. Крайморие, гр. Бургас, за поземлен имот
(ПИ) с идентификатор 07079.10.1245 по КККР
на гр. Бургас.
Искането за прекратяване административното производство по Заповед № РД-02-15-48 от
9.06.2016 г. е мотивирано с това, че e настъпила
промяна в инвестиционното намерение на възложителя и е необходимо да се променят границите

на ПИ така, че пристанищното съоръжение да
може да бъде реализирано в два етапа – І етап
„специализиран пристанищен обект за обслужване
на риболовните дейности – място за временно
укритие на риболовни кораби“ (закрита лодкостоянка) и ІІ етап „рибарско пристанище“.
Предвид горното и на основание чл. 56, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
и Заповед № РД-02-15-64 от 7.07.2017 г. за предоставяне на провомощия по ЗУТ прекратявам
производството по изработване и одобряване
на подробен устройствен план – изменение на
парцеларния план (ПУП – ПП) за акваторията
на рибарското пристанище в м. Рибарско пристанище, землище на кв. Крайморие, гр. Бургас, за поземлен имот (ПИ) с идентификатор
07079.10.1245 по КККР на гр. Бургас с цел промяна на границите му и обособяване на нов
ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1243 по
КККР на гр. Бургас.
Настоящата заповед подлежи на обжалване
по реда на глава десета, раздел IV от АПК на
основание чл. 56, ал. 4 от АПК.

8439

За министър:
В. Йовев

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1464
от 9 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Дряново, община Симеоновград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8264

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1465
от 9 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Навъсен, община Симеоновград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8265

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-1466
от 9 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Пясъчево, община Симеоновград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1470
от 9 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Тянево, община Симеоновград,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8266

8270

ЗАПОВЕД № РД-18-1467
от 9 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Свирково,
община Симеоновград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1471
от 9 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бата, община Поморие, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8267

8271

ЗАПОВЕД № РД-18-1468
от 9 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната
карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на гр. Симеоновград,
община Симеоновград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1472
от 9 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Горица, община Поморие, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8268

8272

ЗАПОВЕД № РД-18-1469
от 9 август 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Троян, община Симеоновград,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8269

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 531
от 26 юли 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № САГ16-ГР00-1322/11.03.2016 г. от Емил
Антонов чрез пълномощник Вангелия Донкова с
искане за разрешаване изработването на проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот
(ПИ) с идентификатор 68134.2045.2777, кв. 14а,
м. В.з. Малинова долина – 2а част, район „Витоша“.
Към заявлението са приложени: мотивирано предложение, задание за изработване на
ПУП – ПРЗ, нотариален акт № 140, том VIII, рег.
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№ 22212, дело № 1408 от 29.12.2015 г. за поземлен
имот с идентификатор 68134.2045.2777 заедно с
построените в имота двуетажна вилна сграда с
идентификатор 68134.2045.2777.1 и гараж с идентификатор 68134.2045.2777.2 на името на заявителя
Емил Антонов, с учредено право на ползване на
Борислав Антонов; скици за ПИ с идентификатор 68134.2045.2777 и сгради с идентификатори
68134.2045.2777.1 и 68134.2045.2777.2, издадени от
СГКК – София, и пълномощно.
С молба вх. № САГ16-ГР00-1322-[1]/30.05.2016 г.
от Борислав Антонов е заявено съгласие с подаденото заявление в качеството му на носител на
ограничени вещни права върху имота, предмет
на предложението.
Заявлението и мотивираното предложение
към него са разгледани и приети от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-42/7.06.2016 г., т. 15, с решение:
„Главният архитект на Столична община да
издаде заповед за разрешаване на устройствена
процедура при задължително спазване условията
на отделите при НАГ и при прилагане на чл. 19,
ал. 3 от ЗУТ.“
Със Заповед № РА50-470 от 21.07.2016 г. на
главния архитект на Столичната община е разрешено да се изработи проект за ПУП в териториален обхват – поземлен имот с идентификатор
68134.2045.2777 по КККР, попадащ в кв. 14а, м. В.з.
Малинова долина – 2а част, район „Витоша“, с
цел урегулиране на имота по имотни граници,
осигуряване на възможност за застрояването му
и транспортен достъп чрез изменение на плана
за улична регулация. Със заповедта е одобрено
задание за проектиране на ПУП за ПИ с идентификатор 68134.2045.2777 по КККР.
С писмо изх. № CAГ16-ГР00-1322/28.07.2016 г.
от началник-отдел „Устройствено планиране“
заповедта е изпратена за сведение и изпълнение
до кмета на район „Витоша“ и до заявителите.
С ъ с з а я в лен ие вх . № С А Г16 -Г Р 0 0 -1322/
16.02.2017 г. от Емил Антонов чрез пълномощник Вангелия Донкова е внесен за одобряване
проект за ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 68134.2045.2777, създаване на нов УПИ II2777 – „За жс“, кв. 14а, нова задънена улица от
о.т. 95а – о.т. 95б – о.т. 95в до о.т. 95г, м. В.з. Малинова долина – 2а част, с обяснителна записка
и приложени документ за собственост, скица от
СГКК – София, становище изх. № 50/5.01.2017 г.
на директора на РИОСВ – София, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава
II от Наредбата за ОС, съгласувани чертежи с
експлоатиращите предприятия „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от 14.10.2016 г. и „Софийска
вода“ – АД, с данни за предварително проучване
№ ТУ-3809/12.10.2016 г. и експертна оценка и
контролно заснемане на съществуващата растителност, заверена от Дирекция „Зелена система“
при СО на основание чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО с
№ СЕК 16-ГР94-402/25.10.2016 г.
В деловодството на Направление „Архитекту
ра и г ра доус т р ойс т во“ на С т ол и ч нат а о б щина е пост ъпило за явление вх. № СА Г16 ГР00-2247/2.06.2016 г. от Румен Тодоров с искане
за разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за
ПИ с идентификатор 68134.2045.1828, кв. 14, м. В.з.
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Малинова долина – 2а част, изменение на план за
регулация на УПИ XIV-447 в кв. 14, изменение на
план за улична регулация на ул. Бистришко шосе,
за създаване на нова улица от о.т. 95а (нова) до
о.т. 95и (нова) с цел осигуряване на транспортен
достъп до нов УПИ XV-1828, кв. 14, м. В.з. Малинова долина – 2а част, район „Витоша“.
Към заявлението са приложени: мотивирано
предложение, техническо задание за изработване
на ПУП съгласно чл. 125, ал. 2 от ЗУТ, нотариален акт № 45, том III, peг. № 3608, дело № 440
от 11.11.2015 г., скица № 15-48500/3.02.2016 г. за
ПИ с идентификатор 68134.2045.1828, издадена от
СГКК – София, и комбинирана скица за пълна
или частична идентичност съгласно чл. 16, ал. 3
от ЗКИР.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2247-[1]/
26.09.2016 г. за внасяне на допълнителни документи към преписката са представени преработено
мотивирано предложение за план за регулация и
застрояване за ПИ с идентификатор 68134.2045.1828
по КККР, изменение на план за регулация на
УПИ XIV-447 в кв. 14, изменение на план за
улична регулация за създаване на нова улица от
о.т. 95а (нова) до о.т. 111б (нова) и о.т. 111а (нова)
до о.т. 111, м. В.з. Малинова долина – 2а част,
район „Витоша“.
Със Заповед № РА50-192 от 31.03.2017 г. на главния архитект на Столичната община е разрешено
да се изработи проект за ПУП в териториален
обхват ПИ с идентификатор 68134.2045.1828 по
КККР на район „Витоша“, образуване на нов УПИ
XV-1828, ИПР на УПИ XIV-447, кв. 14, изменение
на план за улична регулация – създаване на нова
улица с цел осигуряване на транспортен достъп
до УПИ чрез новопредвидена улица от о.т. 95а
до о.т. 111б, м. В.з. Малинова долина – 2а част,
с одобряване на задание.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-2247-[2]/7.04.2017 г.
от началник-отдел „Устройствено планиране“
заповедта е изпратена за сведение и изпълнение
до кмета на район „Витоша“ и до заявителите.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2247-[3]/
13.10.2017 г. от „Хесперия“ – ЕООД, чрез пълномощник Елена Узунова е внесен за одобряване
проект за ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор
68134.2045.1828, образуване на нов УПИ XV-1828,
ИПР на УПИ XIV-447, кв. 14, м. В.з. Малинова
долина – 2а част, и изменение на план за улична
регулация – създаване на нова улица с цел транспортен достъп до УПИ чрез новопредвидена улица
от о.т. 95а до о.т. 111б и от о.т. 111а до о.т. 111, с
обяснителна записка и с приложени комбинирана
скица за пълна или частична идентичност съгласно
чл. 16, ал. 3 от ЗКИР и нотариален акт № 191,
т. III, рег. № 3069, дело № 421 от 23.06.2016 г.,
легитимиращ дружеството като нов собственик
на ПИ с идентификатор 68134.2045.1828. Представени са данни за предварително проучване от
„Софийска вода“ – АД, с № ТУ-3116/1.08.2017 г.
Постъпилите проекти за ПУП – ПРЗ за нов
УПИ II-2777 – „За жс“, кв. 14а, м. В.з. Малинова
долина – 2а част, по административна преписка № САГ16-ГР00-1322/2016 г. и за нов УПИ
III-1828, кв. 14, м. В.з. Малинова долина – 2а,
част по административна преписка № САГ16ГР00-2247/2016 г. са разгледани заедно от ОЕСУТ
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с протокол № ЕС-Г-7/30.01.2018 г., т. 7. Тъй като
и двата проекта предвиждат транспортен достъп
чрез създаване на нова улица в о.т. 95а (нова),
решението на съвета е следното: „Приема да бъдат
обединени производствата по преписки № САГ16ГР00-1322/2016 г. и № САГ16-ГР00-2247/2016 г.,
като се процедира ПУП за ПИ с идентификатори
68134.2045.2777 и 68134.2045.1828.
В изпълнение на решението на ОЕСУТ със
заявления вх. № САГ16-ГР00-2247-[4] от 2.01.2018 г.
и № СА Г16 -Г Р0 0 -2247-[5] от 22.02.2018 г. от
„Хесперия“ – ЕООД, чрез пълномощник Елена
Узунова е внесен проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за нов
УПИ II-2777 – „За жс“, от кв.14а и нов УПИ III1828 – „За жс“, от кв. 14б (нов); изменение на
плана за регулация на УПИ XVI-1004 от кв. 14а
и УПИ XIV-447 от кв. 14б (нов), план за улична
регулация за новосъздадена улица от о.т. 95а
(нова) до о.т. 111а (нова) и от о.т. 111а (нова) до
о.т. 111, между квартали 14а и 14б (нов), м. В.з.
Малинова долина – 2а част. Към проекта е приложена декларация за липса на растителност в
рамките на ПИ с идентификатор 68134.2045.1828,
изготвена от ланд. архитект Илияна Павлова,
заверена съгласно чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО от
Дирекция „Зелена система“ при СО с № СЕК
17-ТД26-2001/27.11.2017 г.
С писма изх. № САГ16-ГР00-2247-[6]/2.03.2018 г.
и № САГ16-ГР00-2247-[7]/2.03.2018 г. проектът е
изпратен за обнародване в „Държавен вестник“
и до кмета на район „Витоша“ за изпълнение на
процедурите по чл. 128, ал. 1 от ЗУТ.
Съгласно писмо вх. № САГ16-ГР00-2247-[8]/
8.05.2018 г. от главния архитект на район „Витоша“
проектът е съобщен на заинтересуваните лица по
реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ с обнародване на
обявлението (ДВ, бр. 22 от 2018 г.) на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, като в законоустановения
срок не са постъпили възражения.
Извън срока в деловодството на НАГ е постъпило възражение вх. № САГ18-ГР00-1178/28.05.2018 г.
от собст веника на ПИ с и ден т ификатор
68134.2045.139 с приложени скица от СГКК – София, и от Дирекция „Софийски кадастър“ – СО.
С вх. № САГ16-ГР00-2247-[9]/28.05.2018 г. е
депозирано заявление от собственика на ПИ с
идентификатор 68134.2045.835 с приложени документ за собственост: нотариален акт № 83, том
I, peг. № 2712, дело № 69 от 23.03.2018 г., скица
от СГКК – София, и мотивирано предложение
за създаване на УПИ за имота и искане за присъединяване към разглеждания проект. Мотивираното предложение предвижда създаване на
УПИ III-825 – „За жс“, кв. 14а, м. В.з. Малинова
долина – 2а част, и е подписано от собствениците
на съседни ПИ с идентификатори 68134.2045.149
и 68134.2045.834.
Проектът заедно с постъпилото възражение
вх. № САГ18-ГР00-1178/28.05.2018 г. и заявление
вх. № САГ16-ГР00-2247-[9]/28.05.2018 г. е разгледан и приет от ОЕСУТ с решение по протокол
№ ЕС-Г-39/29.05.2018 г., т. 3 от дневния ред, със
служебно предложение: „В проекта да се отрази
УПИ III-835 – „За жс“, по имотните граници на
ПИ с идентификатор 68134.2045.835, с изключение
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на частта към лицето на УПИ към новопроектираната улица. Да се представят доказателства, че собственикът на ПИ с идентификатор
68134.2045.139 е запознат с проекта.“
С писмо вх. № CAГ16-ГР00-2247-[10]/5.06.2018 г.
от главния архитект на район „Витоша“ е изпратена молба вх. № РВТ18-ГР94-2670-[1]/4.06.2018 г.
за възстановяване на срок по чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ от собственика на ПИ с идентификатор
68134.2045.139 с приложени документ за собственост, разрешение за строеж № 341 от 18.09.2009 г.
от главния архитект на район „Витоша“, удостоверение № 182/20.02.2014 г. за въвеждане в експлоатация на строеж „пристройка и надстройка
на жилищна сграда“, мотивирано предложение
към възражение, копие от страница от неофициалния раздел на „Държавен вестник“, бр. 22
от 2018 г. Молбата е идентична с постъпилата в
НАГ чрез деловодството на СО с вх. № САГ16ГР00-1178-[2]/1.06.2018 г.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2247-[11]/
11.06.2018 г. от „Хесперия“ – ЕООД, е внесен
кориги ран п роек т за под робен уст ройст вен
план – план за регулация и застрояване за нов
УПИ II-2777 – „За жс“, и УПИ III-835 – „За жс“,
от кв. 14а и нов УПИ III-1828 – „За жс“, от кв. 14б
(нов); изменение на плана за регулация на УПИ
XVI-1004 от кв. 14а и УПИ XIV-447 от кв. 14б
(нов), план за улична регулация за новосъздадена
улица от о.т. 95а (нова) до о.т. 111а (нова) и от
о.т. 111а (нова) до о.т. 111, между квартали 14а
и 14б (нов), м. В.з. Малинова долина – 2а част,
във връзка с уважаване на постъпилото възражение от собствениците на ПИ с идентификатор
68134.2045.139 с молба за разглеждане по реда на
чл. 128, ал. 13 от ЗУТ.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
решение по протокол № ЕС-Г-44/12.06.2018 г.,
т. 3 от допълнителните точки, със следното решение: „Постъпилото възражение е разгледано
с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-39/29.05.2018 г.,
т. 3, а с приемането на коригирания проект възражението е уважено.“ Съгласно решението на
съвета коригираният проект е приет със служебно предложение: „Възразителите по предходния
проект, собственици на ПИ с идентификатор
68134.2045.139, да бъдат запознати с коригирания
проект. Да се представи удостоверение по чл. 65,
ал. 2 и 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.
за ССПКККР.“
С ъ с з а я в л е н и е № С А Г 18 -Г Р 0 0 -1178 -[3] /
25.06.2018 г. от Зоя Бръндева е заявено съгласие в
качеството є на собственик на ПИ с идентификатор
68134.2045.139 с коригирания проект за присъединяване на ПИ с идентификатор 68134.2045.835 към
обявената разработка, с приложено съгласувано
от заявителя копие от коригирания и приет от
ОЕСУТ проект.
По административната преписка е представено
съгласие от Стефан Марков, собственик на ПИ
с идентификатор 68134.2045.835, с приложена заверена документация по чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО.
Представено е удостоверение по чл. 65, ал. 5 от
Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за ССПККР
за приемане на проекта за изменение на КККР
в изпълнение на решението на ОЕСУТ.
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При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от
ЗУТ: собствениците на ПИ с идентификатори
68134.2045.835, 68134.2045.1828 и 68134.2045.2777
по КККР на район „Витоша“, м. В.з. Малинова
долина – 2а част, което се установява от представените документи за собственост и скици от
СГКК – София.
Кадастралната карта за територията е одоб
рена със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № РД-50-09-242 от 8.09.1992 г.
на главния архитект на София и Заповед № РД-50204 от 26.06.2003 г. на кмета на район „Витоша“.
П И с и д е н т и ф и к а т о р и 6 81 3 4 . 2 0 4 5. 8 3 5 ,
68134.2045.1828 и 68134.2045.2777 представляват
неурегулирани поземлени имоти.
С проекта за план за регулация се предвижда
обособяване на нови УПИ II-2777 – „За жс“, и УПИ
III-835 – „За жс“, от кв. 14а, УПИ III-1828 – „За
жс“, от кв. 14б (нов), като вътрешните им регулационни граници съвпадат с имотните граници
на поземлените имоти по кадастрална карта.
Предвид горното за одобряване на проект за
план за регулация е налице основание по чл. 17,
ал. 1 от ЗУТ.
При урегулиране на ПИ с идентификатори
68134.2045.835, 68134.2045.1828 и 68134.2045.2777 по
имотни граници се изменят общите регулационни
граници с контактните УПИ XVI-1004 от кв. 14а
и УПИ XIV-447 от кв. 14б (нов) на основание
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2
от ЗУТ, като приемането на новата кадастрална
карта на район „Витоша“ представлява съществено изменение в устройствените условия, при
които е бил одобрен планът.
По ОУП на СО, приет с Решение № 960 от
16.12.2009 г. на Министерския съвет, имотите
попадат в „Жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания“
(Жм2), в която е допустимо предназначението
„За жилищно строителство“.
Конкретното предназначение на новите УПИ
е „За жилищно строителство“, което отговаря на
ОУП на СО/2009 г. и на устройствена категория
по т. 6 („Жм2“) от приложението към чл. 3, ал. 2
от ЗУЗСО.
По заключение на ОЕСУТ площта на новооб
разувания УПИ II-2777 – „За жс“, се определя
по правилата на чл. 19, ал. 3 от ЗУТ, намалена
с 1/5 от определените най-малки размери за
повърхност по чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, които
съвпадат с определените размери за зона „Жм2“.
С намаляване на площта с допустимата 1/5 от
минималната площ на УПИ не се влошават
условията за целесъобразно застрояване в него.
За осигуряване на транспортен достъп до УПИ
се създава нова улица от о.т. 95а (нова) до о.т. 111а
(нова), регламентиран делител между квартали
14а и 14б (нов), м. В.з. Малинова долина – 2а част,
която се обвързва с действащата улична регулация
чрез изменение на ул. Бистришко шосе между
о.т. 95 и о.т. 96 и чрез продължаване на задънена
улица от о.т. 111 до о.т. 111а (нова).
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Основание за одобряване на изменението на
плана за улична регулация е нормата на чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и с чл. 14, ал. 2, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Новата улица се създава с възможност за
продължаването є в о.т. 111а c оглед осигуряване
на транспортен достъп при бъдещо урегулиране
на имоти в местността.
В новообразуваните УПИ се предвижда застрояване със свободностоящи сгради на 2 етажа
с Кк≤8,50 м и при спазване изискванията за
разстояния по чл. 31, ал. 1, 4 и 5, чл. 32, ал. 1 и
2 от ЗУТ, както и чл. 33 от ЗУТ по отношение на
УПИ III-1828 – „За жс“, от кв. 14б (нов).
Паркирането е осигурено в границите на
УПИ в незастроената им част, с което е спазено
изискването на чл. 43, ал. 1 от ЗУТ.
Показателите в матрицата върху графичната
част на плана и в таблицата с допустимите и постигнати параметри отговарят на устройствените
правила и норми за устройствена зона „Жм“
съгласно ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовани лица
по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект за
ПУП от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересувани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Исканото изменение на плана за улична регулация за създаването на нова улица от о.т. 95а
(нова) до о.т. 111а (нова) и от о.т. 111а (нова)
до о.т. 111, м. В.з. Малинова долина – 2а част,
налага провеждане на отчуждителна процедура.
Компетентен да одобри ПУП на основание чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС е Столичният
общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 17, ал. 1, чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, т. 6 от
приложение към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-7 от 30.01.2018 г., т. 7,
№ ЕС-Г-39 от 29.05.2018 г., т. 3, и № ЕС-Г-44 от
12.06.2018 г., т. 3 от допълнителните точки Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
м. В.з. Малинова долина – 2а част, обособяване
на нови УПИ III-1828 – „За жс“, от кв. 14б (нов),
и УПИ II-2777 – „За жс“, и УПИ III-835 – „За
жс“, от кв. 14а, район „Витоша“, по червените и
сините линии, цифри, букви, зачертавания и
щрихи съгласно приложения проект.
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2. Одобрява проект за план за застрояване за
нови УПИ III-1828 – „За жс“, от кв. 14б (нов), и
УПИ II-2777 – „За жс“, и УПИ III-835 – „За жс“,
от кв. 14а, м. В.з. Малинова долина – 2а част, район „Витоша“, съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
3. Одобрява проект за изменение на плана на
улична регулация от о.т. 95 до о.т. 96 за създаване
на нова улица от о.т. 95а (нова) до о.т. 111а (нова)
и от о.т. 111 до о.т. 111а (нова), между квартали
14а и 14б (нов), м. В.з. Малинова долина – 2а част,
район „Витоша“, по червените, сините, зелените
и кафявите линии, цифри, букви и зачертавания
съгласно приложения проект.
4. Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на контактни УПИ XVI-1004 от кв. 14а
и УПИ XIV-447 от кв. 14б (нов), м. В.з. Малинова
долина – 2а част, район „Витоша“, по зелените и
кафявите линии, цифри, букви, зачертавания и
щрихи съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.

8403

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 535
от 26 юли 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-М-15/25.02.2010 г. от Мария Иванова
с искане за допускане на устройствена процедура
за изработване на подробен устройствен план
(ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР)
и план за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен
имот с № 2530, к.л. Г-10-10-А (идентичен с поземлен имот с идентификатор 44063.6226.2530 по
КККР на с. Лозен, м. Крушите) и прилежащата
улица, район „Панчарево“.
Към заявлението е приложено мотивирано
предложение, задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 от ЗУТ, нотариален акт № 28,
том LLLIII, дело № 29924/14.09.1997 г.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от отделите на НАГ.
Отдел „Устройствено планиране“ е удостоверил, че имотът попада в устройствена зона
„Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно
застрояване в природна среда“ (Жм1), т. 5, и
малка част от него в „Терени за транспортна
инфраструктура“, т. 25 от приложението към
чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
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Със Заповед № РД-09-50-951 от 16.06.2010 г.
на главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация (ИПР) и
план за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен
имот с № 2530, к.л. Г-10-10-А (идентичен с поземлен
имот с идентификатор 44063.6226.2530 по КККР
на с. Лозен, м. Крушите) и прилежащата улица.
С писмо изх. № ГР-94-М-15/23.06.2010 г. заповедта е изпратена до заявителя и до кмета на
район „Панчарево“ за разгласяване по реда на
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Със заявления вх. № ГР-94-М-15/1.10.2013 г.
и № ГР-94-М-15/29.11.2013 г. е внесен проект
за одобряване на ПУП – изменение на план за
регулация и план за застрояване в обхвата на
ПИ с идентификатор 44063.6226.2530 по КККР
на с. Лозен и прилежащата улица с обяснителна записка, комбинирана скица по чл. 16, ал. 3
от ЗКИР и скица № 25786/24.04.2013 г. за ПИ с
идентификатор 44063.6226.2530 по КККР.
Проектът е съгласуван от „Софийска вода“ – АД,
и „ЧЕЗ Разп ределен ие Бъ л гари я“ – А Д, на
18.07.2013 г. Представени са изходни данни от „Софийска вода“ – АД, с вх. № ТУ-2489/12.07.2013 г.
Представена е декларация за липса на дървесна растителност по чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО,
заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО, с
№ ЗС-94-М-20/8.07.2013 г.
Представено е удостоверение № 2518323/13.02.2018 г., с което СГКК – София, съгласува проекта съгласно чл. 65, ал. 2 и 5 от
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за ССПКККР.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
С писмо изх. № ГР-94-М-15/30.09.2014 г. и
№ САГ17-ГР00-2134-[2]/23.11.2017 г. проектът е
изпратен в район „Панчарево“ за съобщаване
на заинтересованите лица по реда на чл. 128,
ал. 3 от ЗУТ.
В съответствие с изискванията на чл. 128,
ал. 3 от ЗУТ проектът е обявен на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и
ал. 2, т. 1 и 4 от ЗУТ, видно от писма изх. № 6602294(1)/25.09.2017 г. и № 6602-294(6)/1.03.2018 г.
на кмета на район „Панчарево“ и приложените
доказателства по преписката. Изразено е положително становище от кмета на район „Панчарево“,
с което не възразява по проекта. В законния
срок по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ не са постъпили
възражения срещу проекта.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-39/29.05.2018 г., т. 9, и
е предложено да се издаде акт за одобряването му.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от
ЗУТ, а именно Мария Иванова, собственик на
поземлен имот с идентификатор 44063.6226.2530
по КККР на с. Лозен – предмет на плана, което
се установява от представените в производството
документ за собственост и скици.
Кадастралната карта на с. Лозен е одобрена
със Заповед № РД-18-46 от 18.08.2011 г., издадена
от изпълнителния директор на АГКК.
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Действащият ПУП е одобрен със заповеди
№ РД-09-129 от 21.03.1990 г. и № РД-09-50-696 от
17.11.1999 г. на главния архитект на София.
С проекта за изменение на плана за регулация
се създава нов УПИ XIII-2530 – „За жилищно строителство“, кв. 141, м. С. Лозен, като вътрешните
регулационни граници следват имотните такива
на същия по кадастралната карта с изключение
на частите, попадащи под улична регулация.
Основание за одобряване на ПР е нормата на
чл. 17, ал. 1 от ЗУТ.
Урегулирането на поземлен имот с идентификатор 44063.6226.2530 по КККР на с. Лозен
по имотните му граници налага изменението на
улична регулация от о.т. 361д, о.т. 364е, о.т. 364д,
о.т. 364г, о.т. 364в, о.т. 364б до о.т. 364а.
Лицето (изход) към улица на новообразуваните
УПИ е предвидено да се осигури по действаща
улична регулация, изменена с проекта за ПУП.
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 от ЗУТ за ширина, като лицето
на УПИ отговаря на размерите, предвидени в
чл. 81, ал. 3 от ЗУТ.
Изменението на плана за улична регулация е
обусловено от урегулирането на имотите – предмет на плана, и необходимостта от осигуряване
на достъп до тях.
Предви д горното за изменението на
ПУП – ИПУР е налице основание по чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ – промяна
в устройствените условия, при които е одоб
рен действащият ПУП с урегулиране на ПИ
44063.6226.2530.
С плана за застрояване се предвижда в границите на имота на заявителя триетажно ниско като
характер и свободностоящо като начин жилищно
застрояване. Същият се одобрява при спазване
изискването на чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32 от
ЗУТ по отношение изискуемите разстояния на
сгради до вътрешните граници на УПИ и между
сградите, включително през улица.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовани лица
по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект
за ИПР и ПЗ от компетентния за това орган,
внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотът попада
в устройствена зона „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване в природна
среда“ (Жм1) и малка част от него в „Терени за
транспортна инфраструктура“ (Тти), т. 25 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО. Границите
на нов УПИ съвпадат с границите на устройствена
зона „Жм1“ и предвиденото предназначение на
новообразувания УПИ е допустимо в тази устройствена зона съгласно приложение към чл. 3,
ал. 2 от ЗУЗСО. Показателите на застрояване,
отразени в матрицата върху плана, отговарят на
предвидените в ОУП на СО.
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Предвид горното проектът не противоречи на
ОУП на СО, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, което се установява от представената
декларация, заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО, с № ЗС-94-М-20/8.07.2013 г.
Спазено е изискването на чл. 65, ал. 2 и 5 от
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри, като е представено удостоверение № 25-41071/2.04.2018 г., с
което СГКК – София, съгласува проекта.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на части от недвижими имоти – собственост на физически лица, за изграждане на
улица – публична общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 от ЗОС, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка
с ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 110, ал. 1,
т. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 31, ал. 1, 3 и 5 и чл. 32,
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 108, ал. 5
от ЗУТ, т. 5, т. 25 от приложение към чл. 3, ал. 2
от ЗУЗСО Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
улична регулация от о.т. 361д, о.т. 364е, о.т. 364д,
о.т. 364г, о.т. 364в, о.т. 364б до о.т. 364а. Създаване
на нов УПИ XIII-2530 – „За жилищно строителство“, кв. 141, м. С. Лозен, район „Панчарево“,
по кафявите линии, цифри, букви и щрихи и
зелените линии, цифри, букви и текст съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
нов УПИ XIII-2530 – „За жилищно строителство“,
кв. 141, м. С. Лозен, съгласно приложения проект
без допускане на намалени отстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
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Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.

8407

За председател:
Пр. Прошков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 680
от 27 юли 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 136 от
15.03.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 10.10.2018 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
поземлен имот с идентификатор 22304.7979.534,
с. Долни Богров, м. Герена, извън регулация, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 417 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 41 700 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.10.2018 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8453

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 773
от 28 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл. 12,
ал. 2 от Наредбата за анализите на правното
състояние и приватизационните оценки и за
условията и реда на лицензиране на оценители,
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чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 698 от протокол № 41 от 29.03.2018 г.
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Приема правния анализ, приватизационна
оценка и информационен меморандум на обект:
Урегулиран поземлен имот I – общ. обор в кв. 61а
по плана на с. Паисий, община Горна Оряховица, с площ 2320 кв. м, и построен в него обор
със застроена площ 104 кв. м, съгласно АОС
№ 1292/3.07.2002 г.
2. Продажбата на общинския нежилищен
имот по т. 1 да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. Начална тръжна цена – 7574,84 лв. общо,
от които:
– 1542 лв. – за обор, който е освободен от ДДС;
– 459,80 лв. – за прилежащ терен, който е
освободен от ДДС;
– 5573,04 лв. – за урегулиран поземлен имот
с ДДС.
3.2. Стъпка за наддаване – 5 % от началната
тръжна цена в размер 378,74 лв.
3.3. Депозитът за участие – 20 % от първоначалната тръжна цена, е в размер 1514,97 лв. и се
превежда по банкова сметка на общината IBAN
BG04FINV91503316803795, ВIС код на „Първа
инвестиционна банка“: FINVBGSF, в срок до
20-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
3.4. Тръжната документация се получава в
Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев
№ 5, стая 213, и е с цена 150 лв. без ДДС, или
180 лв. с ДДС, заплаща се в касата на общината
(стая 108) преди получаване на документацията; лицето, закупуващо тръжна документация,
следва да представи документ за самоличност,
а в случаите на представителство – документ,
удостоверяващ представителната му власт.
3.5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.6. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 12 ч. на 24-тия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.7. Посещения и огледи на обекта могат да се
извършат всеки работен ден от 8 до 17 ч., но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
време след закупуване на документация.
3.8. Търгът ще се проведе на 24-тия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 15 ч. в стая 102 на Община
Горна Оряховица.
3.9. Достигнатата тръжна цена на продадения
по т. 1 общински нежилищен имот се заплаща
еднократно или разсрочено в левове; при разсрочено плащане началната вноска не трябва
да е по-малка от 50 % от определената цена;
разсрочването на дължимата част – до 6 месеца
след датата на подписване на договора; лихвата
върху останалата дължима част е в размер на ОЛП
плюс 10 пункта надбавка – от деня на сключва-
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нето на договора за продажба до окончателното
изплащане на обекта.
4. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор за продажба на имота по т. 1.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и да назначи тръжна комисия за провеждането му.
6. Упълномощава кмета на общината да одобри протокола от проведения търг, да определи
спечелилия участник със заповед и да сключи
договор за продажба.

8415

Председател:
Д. Костадинов

10. – Национа лната агенция за при ходите, Териториа лна дирек ци я – Софи я, отдел
„Публични вземания“, на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановления за възлагане на недвижим имот
№ С180022-091-0000619/7.09.2018 г. и № С180022091- 0 0 0 620/7.09.2018 г. въ з ла га на „Верау т о
2011“ – ЕООД, с ЕИК 201816603, Перник, ул. Люлин № 11, представлявано от Вергиния Евтимова
Илиева, следните недвижими имоти: поземлен
имот с идентификатор 55871.514.9556, с адрес на
имота: Перник, област Перник, община Перник, кв. Мошино, ТЕЦ „Република“, с площ по
скица: 4283 кв. м, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов
обект, стар идентификатор 55871.514.6741, номер
по предходен план: квартал: 239, парцел: XIII,
при съседи по скица: 55871.514.9527, 55871.514.2061,
55871.514.178, 55871.514.7066, 55871.514.177, заедно с
намиращата се в имота сграда с идентификатор
55871.514.9556.1, със застроена площ по скица
304 кв. м, брой етажи 1, предназначение: друг
вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, и поземлен имот с идентификатор
55871.514.9558, с адрес на имота: Перник, област
Перник, община Перник, кв. Мошино, ТЕЦ „Република“, с площ по скица: 5097 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор:
няма, номер по предходен план: квартал: 239,
парцел: VIII, при съседи по скица: имоти с
идентификатори: 55871.514.6423, 55871.514.7066,
55871.514.177.
8433
63. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление
за възлагане на недвижим имот № С180022-0910000596/30.08.2018 г. възлага на Васил Димитров
Василев, София, ж.к. Света Троица, бл. 369,
вх. Б, ет. 3, ап. 33, следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 68134.2818.2279 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. София, адрес на имота: София, район
„Връбница“, местност Обеля 1, кв. Обеля, с
площ по кадастрална карта 1832 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди, стар пл. № 2279, кв. 35, парцел
I по плана на гр. София, при съседи по скица:
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имоти с кадастрални номера: 68134.2818.885,
68134.2818.910, 68134.2818.2280, 68134.2818.4489,
68134.2818.4495, 68134.2818.4498, 68134.2818.1983,
68134.2818.4491, 68134.2818.2162.
8434
69. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление
за възлагане на недвижим имот № С180022-0910000616/5.09.2018 г. възлага на Никола Киров
Жечев с адрес: София, ж.к. Дружба, бл. 223, вх. Г,
ет. 1, ап. 87, следния недвижим имот: самостоятелен обект, намиращ се в сграда № 6 – апартамент
№ 201Б, с идентификатор 68134.1006.848.7.20, намиращ се на втори етаж в секция „Б“, който се
състои от дневна с кухненски бокс, една спалня,
баня с тоалетна, тоалетна, антре, със застроена
площ 58,54 кв. м, при граници на апартамента:
двор, апартамент № 204Б, стълбище на секция
„Б“, входна площадка – коридор, апартамент
№ 202Б, апартамент № 202А, асансьорна шахта
на секция „А“ и апартамент № 203А, и прилежаща към апартамента покрив-тераса с площ
17,57 кв. м, заедно с припадащите му се 0,93 %
идеални части от общите части на тази част от
комплекса, състояща се от секция „А“, секция
„Б“ и секция „В“ (без подземните гаражи в тези
секции), които, изчислени в квадратни метри,
представляват 10,50 кв. м, като общата квадратура на апартамента с включени идеални части
е 69,04 кв. м, заедно с 0,93 % идеални части от
правото на строеж върху мястото за тази част
от комплекса, състояща се от скция „А“, секция
„Б“ и секция „В“ (без подземните гаражи в тези
секции), и заедно с принадлежащото му мазе
№ 18А, намиращо се на второ ниво в общия
сутерен на секция „А“, секция „Б“ и секция
„В“, с площ 3,57 кв. м, при граници на мазето: коридор, мазе № 17А, двор и мазе № 19А,
при граници на имота по кадастрална карта:
съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 68134.1006.848.7.3, 68134.1006.848.7.2,
6 813 4.10 0 6.8 4 8.7.21, 6 813 4.10 0 6.8 4 8.7.2 3; под
обекта: 68134.1006.848.7.77, 68134.1006.848.7.75,
68134.1006.848.7.92, 68134.1006.848.7.80; над обекта:
8134.1006.848.7.24, 68134.1006.848.7.27.
8432
509. – Националната музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за
заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3. Музикално и танцово
изкуство за: професори по: полифония – един
към катедра „Теория на музиката“; камерно пеене – един; класическо пеене – един към катедра
„Класическо пеене“; музикално-сценична режисура – един към катедра „Музикално-сценични
изкуства“; поп и джаз – китара – един; поп и
джаз – бас китара – един към катедра „Поп и
джаз изкуство“; доцент по оперно-симфонично
дирижиране – един към катедра „Дирижиране“,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в Учебен отдел
на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94,
тел. 02/44 09 747.
8431
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1. – Медицинският университет – Пловдив,
във връзка с Решение № 341 от 21 май 2018 г. на
Министерския съвет и на основание чл. 9, ал. 3,
т. 6 от Закона за висшето образование обявява
конкурс за учебната 2018/2019 г. за редовни докторанти по следните научни специалности:
№ Област на висше образование, про- Репо фесионално направление и доктор- довред
ски програми
но
1.

7. Здравеопазване и спорт,
7.1. Медицина

1.1. Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията

1

1.2. Ревматология

1

1.3. Ендокринология

2

1.4. Дерматология и венерология

1

1.5. Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

1

2.

4. Природни науки, математика и
информатика,
4.2. Химически науки

2.1. Неорганична химия
1
За участие в конкурса се подават следните
документи съгласно Правилника за прилагане
на Закона за развитието на академичния състав
в Република България (изм. и доп., ДВ, бр. 56 от
2018 г.) във връзка със ЗРАСРБ (изм. и доп., ДВ,
бр. 30 от 2018 г.) и вътрешни за МУ – Пловдив,
нормативни актове: 1. заявление до ръководителя
на научната организация; 2. автобиография; 3.
диплом за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
или нотариално заверено копие от нея; 4. други
документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област; 5. квитанция
за внесена административна такса – 100 лв.;
таксите се внасят в клона на банка „УниКредит
Булбанк“ – Пловдив. Кандидатите за докторанти
следва да имат предвид, че докторантът има права
по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 13 и задължения съгласно
чл. 71 от Закона за висшето образование. Полага
се писмен изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, немски,
френски и испански). На основание Решение
№ 286 от 26 април 2018 г. на Министерския съвет,
приложение № 19 към чл. 1, докторантите заплащат еднократна такса за обучението си в размер
900 лв. Срок за подаване на документи – 2 месеца
от обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
Адрес за справки, контакти и подаване на документи: Пловдив, бул. В. Априлов № 15А, Научен
отдел: Ю. Маринова и Д. Русев, тел. 602 224.
8408
509. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30 от
ЗПСК обявява:
През м. юли 2018 г. са извършени следните
продажби:
1. С а мос т оя т елен обек т в сг ра да с
идент. 68134.304.325.3.102 (техническо помещение
№ 3), ж.к. Зона Б-5-3, ул. Средна гора, бл. 25, I
сутерен, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Възраждане“, продаден на Костадин
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Димитров Костадинов за 73 000 лв., изплатени
изцяло от купувача. Сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 от ЗДДС).
2. Поземлен имот с идент. 57011.5548.215 (УПИ
VIII, кв. 15), с. Подгумер, ул. Свети Димитър № 2,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Нови Искър“, продаден на „НИТИКОМ“ – ЕООД,
представлявано от Николай Тодоров Кирилов,
за 52 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 10 400 лв.
Продажната цена на обекта с ДДС е в размер
62 400 лв., изплатени изцяло от купувача.
През м. август 2018 г. са извършени следните
продажби:
1. Самостоятелен обект в сграда с идент.
68134.1941.604.1.15 (гараж № 34), София, кв. Бояна, ул. Севастократор Калоян № 63, бл. 22, откъм ул. Герганица, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Витоша“, продаден на
Тонислава Гошева Русева за 20 000 лв., изплатени
изцяло от купувача. Сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 от ЗДДС).
2. Самостоятелен обект в сграда с
идент. 68134.512.2.1.66, София, ж.к. Фондови
жилища, бул. Йосиф Щросмайер, бл. 203, вх. А,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Сердика“, продаден на Красимир Брайков Брайков за 57 000 лв., изплатени изцяло от
купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 от ЗДДС).
8430
18. – Община гр. Вълчедръм, област Монтана,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изготвен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за прокарване на трасе на подземен
ел. провод за захранване на обекти в ПИ 917006
в землището на гр. Вълчедръм, собственост на
Община Вълчедръм, от нов стоманено-решетъчен
стълб в ПИ 13193 – „полски път“, собственост
на Община Вълчедръм, през ПИ 13271 и ПИ
13066 – „полски път“, собственост на Община
Вълчедръм, през път ІІІ-818 – път от републиканската пътна мрежа, и ПИ 917005 – „полски път“,
собственост на Община Вълчедръм. Проектът
на ПУП – ПП е изложен в стая № 12 на общинската администрация и може да бъде разгледан
от заинтересованите собственици. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да правят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Вълчедръм в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8442
48. – Община Елена на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на линеен
обект – изграждане на кабелна линия средно
напрежение (СрН) между ЕПО към ТП „Долни
Чукани“ 20 kV и ЕП „Града запад“ 20 kV с дължина
73 лин. м. Трасето попада в имот № 27190.506.92
по плана на новообразуваните имоти по § 4 от
ПЗРЗСПЗЗ на землище гр. Елена, стопанисван
от Община Елена. Сервитутът на трасето е 4 м,
по 2 м от двете страни на кабела. Парцеларният
план се намира в дирекция „УТОС“ при Община
Елена – гр. Елена, ул. Ил. Макариополски № 24.
Заинтересованите лица имат право в едномесечен
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срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
8445
956. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) на укрепващо съоръжение (подпорна
стена) на брега и входна шахта на дюкер под р.
Арда на подобект: „Изграждане на нова входна
шахта и укрепващо съоръжение на дюкер под р.
Арда, агломерация Кърджали“, към обект: „Доизграждане и реконструкция на канализационна
мрежа в агломерация Кърджали“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по представения проект,
отправени до дирекция „АСУТ“ на общината.
8416
1. – Община Кюстендил на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен помощен план и
план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от
ПЗРЗСПЗЗ за имоти № 16026.551.1 и № 16026.551.2.
Имотите, предмет на плановете, попадат в поземлен имот № 16026.78.102 от кадастралната карта
и кадастралните регистри (КККР) на землището
на с. Горановци в зона по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ,
местност Радовански дол, община Кюстендил,
област Кюстендил. Плановете са приети с протокол от 4.09.2018 г. на комисия, назначена със
Заповед № ДС-20-215 от 3.08.2018 г. на областния
управител на област Кюстендил. Плановете се
намират в Община Кюстендил, ет. 1, стая № 7. В
едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на община Кюстендил.
8435
7. – Община Нова Загора на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект „Изместване
на ел.провод 20 kV“ в землището на с. Караново,
община Нова Загора, с който се засяга ПИ 000263
по КВС на землище с. Караново, община Нова
Загора. Проектът е изложен за разглеждане в отдел
„КРВП“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
8396
30. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
електропровод за изместване на въздушна кабелна
линия в местността Мараша по КККР на землище Пазарджик, община Пазарджик. Трасето на
електропровода – предмет на парцеларния план,
е с обща дължина от около 241 м, започва от
т. 2 на одобрения ПУП – ПП с Решение № 25 от
30.01.2017 г., взето с протокол № 1 на ОбС – гр. Пазарджик, преминава през: ПИ 55155.25.1 – изо-
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ставена орна земя (общинска собственост), ПИ
55155.25.3 и ПИ 55155.25.4 с НТП – нива (собственост на инвеститора), ПИ 55155.25.7 – полски път,
преминава през него и достига нов стълб на ВЛ,
подменящ съществуващия ЖР № 5, който следва
да бъде захранен, съгласно изчертаното с червено
трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 501.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
8414
19. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за трасе на минерална вода
до УПИ 140023, 140005 (имот с идентификатор
47189.140.6), м. Хано, землище на с. Марикостиново, община Петрич. Трасето и сервитутите са
предвидени да преминат през имот с идентификатор 47189.146.9901 – урбанизирана територия
на Марикостински минерални бани, публична
държавна собственост, през поземлен имот с
идентификатор 47189.146.745 с НТП – „за друг вид
водно течение, водна площ“ – публична държавна
собственост, и през поземлени имоти с идентификатори 47189.146.100 с НТП – „местен път“,
47189.146.104 с НТП – „пасище, мера“, 47189.146.105
с НТП – „селскостопански, горски, ведомствен
път“, 47189.140.24 с НТП– „селскостопанск и,
горски, ведомствен път“ – публична общинска
собственост, и се обособяват сервитути през
поземлени имоти с идентификатори 47189.146.101
и 47189.146.102 съгласно регистъра на засегнатите имоти, съгласуван от СГКК – Благоевград.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – Петрич, стая 307. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
8399
1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти № 56722.155.443, 56722.158.7,
56722.158.429, 56722.382.85, 56722.157.6, 56722.157.2,
56722.157.3, м. Кожухарска чешма и м. Габровец,
в землище гр. Плевен, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на нов кабел НН от КТП 623 за поземлен имот
№ 56722.382.552 и поземлен имот № 56722.382.551,
м. Кожухарска чешма, в землище гр. Плевен.
Проектът се намира в стая № 85 на общината и
може да бъде прегледан от понеделник до петък
от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
чрез Центъра за административно обслужване на
гражданите – зала „Катя Попова“.
8398
31. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС и чл. 61, ал. 3 от
АПК съобщава на „Юръпиън Кънвърджънс Дивелъпмент (Малта) Лимитид“, частно дружество
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с ограничена отговорност, учредено в Малта
на 31.08.2006 г. с рег. № С39453, че е издадена
Заповед № РД-09-1118 от 5.09.2018 г. на кмета на
община „Марица“, с която се прекратява административното производство за принудително
отчуждаване на следния недвижим имот: поземлен
имот № 78080.27.73 с площ 6445 кв. м, местност
Три могили, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „за
второстепенна улица“, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Царацово, община
„Марица“, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 5.12.2007 г. на изпълнителния
директор на АГКК – София, изм. със Заповед
№ КД-14-16-16 от 3.01.2013 г. на началника на
СГКК – Пловдив, стар идентификатор: 27.22,
номер по предходен план: 27.3, 27.19, 27.20, 27.21,
27.22, 27.25, парцел: 27.73 – инфраструктура, със съседи: 78080.27.71, 78080.27.69, 78080.27.72, 78080.27.4,
№

1

Поземлен
имот
№ 02693
2
№ 055001
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78080.26.68, 78080.27.70, 78080.140.5, за което е
публикувано обявление на 4.07.2018 г. Заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
8449
28. – Община Разлог на основание чл. 25,
ал. 1 и 4 и чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост съобщава на заинтересованите
лица, че във връзка с изграждането на „Улица
от о.т. 191 до о.т. 216 по КРП на с. Баня, община Разлог“, одобрено със Заповед № РД-19-0334
от 1990 г. на кмета на община Разлог, открива
процедура по принудително отчуждаване на
имоти – частна собственост, отразени в КРП и
КВС на землището на с. Баня, община Разлог,
област Благоевград, подробно описани по вид,
размер, местонахождение, размер на паричното
обезщетение и собственици, както следва:

Собственик

Адрес

3

4

Насл. на Христо Костадинов Кюркчиев

Площ Размер на обезщетението, лв.
за отподоб всиччужд.
земя
рения
ко
(кв. м)
5

6

7

8

140

667

667

№ 0 5 5 0 0 4 Никола Костадинов Ще- С о фи я , о б щ и н а С т о л и ч н а ,
Нива, ка- рев
ул. Брегалница № 69
2. т е г о р и я
VII, м. Рус
ковица

1

5

5

№ 0 5 5 0 0 6 („Юнисев“ – ООД)
с. Баня, община Разлог, ул. ВтоНива, ка- „Римска Баня“ – ООД, ра № 58
3. т е г о р и я ЕИК 101645290
VII, м. Рус
ковица

152

724

724

762

3630

3630

Нива, ка- 1. К а мен Кос та д и нов с. Баня, община Разлог, ул. Нет е г о р и я Кюркчиев
офит Рилски № 38
VII, м. Рус
ковица
1.

2. Атанас Христов Кюрк- Благоевград, ул. Тодор Алекчиев
сандров № 47А, ет. 5, ап. 17
3. Л ю б ом и р Х рис т ов Разлог, ул. Илийска № 9
Кюркчиев
4. Мая Иванова Михай- Благоевград, ж.к. Еленово 3А,
лова
ет. 3, ап. 7
5. Димитър Иванов Ми- Благоевград, ж.к. Еленово 3А,
хайлов
ет. 3, ап. 7
6. Александър Алексан- с. Бистрица, община Столична,
дров Кюркчиев
ул. Борова гора № 34
7. Виолета Александрова С о ф и я , ж . к . Н а д е ж д а I I I ,
Кюркчиева
бл. 316Г, ет. 8, ап. 92

№ 055008

Насл. на Костадин Сандрев Рачев

Нива, кат е г о р и я А н а с т а с и я А н д о н о в а София, ж.к. Хаджи Димитър
4.
VII, м. Рус Мечева
109В, ет. 1, ап. 57
ковица
Мари я Иванова Губе- София, ж.к. Разсадник – Коньорова
вица 30Д, ет. 3, ап. 109

С Т Р.
1
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2
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с. Баня, община Разлог, ул. Четиринадесета № 2
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5

6

7

8

Янка Иванова Драговче- София, ж.к. Ботунец 2, бл. 1,
ва
ет. 6, ап. 93
И в а н Ге о р г и е в Д р а - с. Баня, община Разлог, ул. Триговчев
десет и първа № 3
Красимир Георгиев Дра- с. Баня, община Разлог, ул. Дваговчев
десет и трета № 3
Георги Христов Рачев

с. Баня, община Разлог, ул. Тринадесета № 13

Ян ка Хрис т ова Ко т о - София, ул. Първа българска
панова
армия № 185
Янка Георгиева Паскова

с. Баня, община Разлог, ул. Тридесета № 8

№ 0 5 5 0 1 1 Насл. на Христо ГеоргиНива, ка- ев Цеклеов
тегория
VII, м. Рус
ковица

673

3206

3206

Диана Георгиева Цекле- София, ж.к. Славия 24Б, ет. 3,
ева
ап. 7
5.

Екатерина Христова Це- София, ж.к. Младост 2, бл. 220А,
клеева
вх. 2, ет. 1, ап. 17
Камен Иванов Благоев София, ул. Братя Миладинови
№ 66, ет. 3
Ина Енчева Балджиева С о ф и я , у л . С и м е о н Р а д е в
№ 68В, ет. 1, ап. 1
Силвия Енчева Балджи- София, ж.к. Света Троица 376А,
ева
ет. 5, ап. 13
Росица Николова Це- с. Баня, община Разлог, ул. Треклеева
та № 5
Иван Борисов Цеклеев с. Баня, община Разлог, ул. Трета № 5
Христо Борисов Цеклеов с. Баня, община Разлог, ул. Трета № 5

№ 0 5 5 0 1 4 Зорница Петкова ВаНива, ка- силева
6. т е г о р и я
VII, м. Рус
ковица

Ботевград, ул. Стамен Панчев
№ 26

2

10

10

№ 0 5 5 0 7 4 „Димитрови –
Нива, ка- 1991“ – ООД, ЕИК
7. т е г о р и я 131210268
VII, м. Рус
ковица

С о ф и я , ж . к . К р а с н о с е л о,
ул. Хубча № 16

86

409

409

ПИ № 976, Бойка Иванова Сковър- с. Баня, община Разлог, ул. Некв. 44 (ур- данова
офит Рилски № 66
8. ба н изи рана територия)

328

1563

1563

ПИ № 977, Бойка Иванова Сковър- с. Баня, община Разлог, ул. Некв. 44 (ур- данова
офит Рилски № 66
9. ба н изи рана територия)
8444

44

209

209
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29. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на „Външно електрозахранване НН“ – съоръжение на техническата
инфраструктура към УПИ I-21, м. Конещица,
землище на с. Баня, община Разлог, отреден
за „Безвредно производство на въздушни балони“, собственост на „Научно-производствено
предприятие „Русбал“ – ООД. Трасето минава
през имоти с № 000571, № 000613 и № 000981,
землище на с. Баня, община Разлог. Проектът
е изложен в стая № 306 на община Разлог. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8443

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Иван
Тихомиров Млъзев срещу Инструкция № И-208 от
11.02.2014 г. на ПРБ и № Iз-191 от 10.02.2014 г. на
МВР за отмяна на Инструкция за провеждане на
предварителни проверки (изх. № 89 от 10.03.2011 г.
на ПРБ, № Iз-673 от 16.03.2011 г. на МВР), издадена от главния прокурор на Република България
и министъра на вътрешните работи, по което е
образувано адм. д. № 5252/2018 г. по описа на
Върховния административен съд, седмо отделение, насрочено за 8.10.2018 г. от 14 ч., зала № 2.
8446
Административният съд – Варна, шестнадесети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпила
жалба от Паско Тошев Запрянов с адрес Димит
ровград, ул. Хр. Смирненски № 4-6-21, срещу
т. 3.1.3 от приложение № 1 към Наредбата на
Общинския съвет – гр. Варна, за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Варна. По
жалбата е образувано адм. д. № 1889/2018 г. по
описа на Административния съд – Варна, ХVІ
състав. Съгласно чл. 182, ал. 2 от АПК всеки,
който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна
наред с административния орган до началото
на устните състезания при всяко положение на
делото, без да има право да иска повтаряне на
извършени процесуални действия.
8377
Административният съд – Пазарджик, Х състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест
на Станка Димитрова – прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик, подаден против
Наредбата за организацията и финансирането
на дейностите по управление на отпадъците в
община Стрелча, приета с Решение № 1056 от
30.04.2015 г. на Общинския съвет – гр. Стрелча,
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взето с протокол № 56, изменена и допълнена с
Решение № 428 от 30.11.2017 г. на ОС – гр. Стрелча, взето с протокол № 33. По оспорването е
образувано адм. д. № 669/2018 г. по описа на
Административния съд – Пазарджик.
8428
Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 181, ал. 1 от АПК, че е постъпило
оспорване по протест на Окръжната прокуратура – Перник, срещу Наредбата за разполагане на
преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и
монументално-декоративни елементи на Община
Трън, приета с Решение № 8 от 30.01.2008 г. по
протокол № 1 от 30.01.2008 г. Образувано е адм.
д. № 436/2018 г. по описа на Административния
съд – Перник.
8374
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 Окръжната
прокуратура – Разград, с искане да бъдат отменени разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 2 в частта
относно израза „постоянна такса, независеща от
броя на посещенията в месеца – 10 лв.“ и срещу
чл. 21, ал. 1, т. 3 в частта относно израза „постоянна такса, независеща от броя на посещенията
в месеца – 10 лв. за града/7 лв. за селата“ от Наредба № 11 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Кубрат, приета от Общинския
съвет – гр. Кубрат, по който е образувано адм.
д. № 154/2018 г. по описа на Административния
съд – Разград, насрочено за 23.10.2018 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.
8427
Административният съд – Смолян, призовава
Златка Василева Иванова с последен известен
постоянен адрес с. Книжовник, област Хасково,
ул. В. Терешкова № 3, с последен известен настоящ адрес гр. Неделино, ул. Шина Андреева № 16,
живееща в Англия, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 2.10.2018 г. в 10 ч. като заинтересована страна по адм.д. № 133/2018 г. по описа
на Административния съд – Смолян, образувано
по жалба на Симеон Василев Даскалов, против
виза за проектиране на жилищна сграда в УПИ
ХХІІ-1100, кв. 103 по плана на гр. Неделино, от
дата 6.02.2018 г. на главния архитект на община
Неделино.
8425
Благоевградският районен съд съобщава на
Зибер Максути, роден на 23.06.1986 г., нямащ
адресна регистрация в Република България и
с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в съда
като ответник по гр.д. № 1784/2018 г., заведено
от Кунка Славчова Кирчева с адрес: Благоевград,
ул. Предел № 59, с правно основание по чл. 49,
ал. 1 от СК, за получаване на разпореждане по
чл. 131 ГПК ведно с препис от искова молба и
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приложенията към нея в едномесечен срок от
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“. Ако въпреки публикацията ответникът
не се яви в съда за получаване на съдебните
книжа, съдът ще му назначи особен представител
на разноски на ищеца.
8429
Русенският районен съд, ХІV гр. състав, съобщава на Ядвига Герлович Питлик-Юсменов,
родена на 14.04.1957 г., от Полша, гр. Оборники,
сега с неизвестен адрес, че в Районния съд – Русе,
е образувано гр. д. № 5773/2018 г., заведено от
Недрет Неджетов Юсменов, по иск по чл. 49 от
СК. Съдът указва на ответницата, че може да
получи книжата по делото в двуседмичен срок в
деловодството на Районния съд – Русе.
8447
Софийският районен съд призовава Йордан
Йорданов Груев, роден на 7.04.1939 г., без регистрация и постоянен адрес в Република България,
с неизвестен адрес в чужбина, като ответник по
гр. дело № 24148/2018 г. по описа на Софийския
районен съд, 79 състав, да се яви в двуседмичен
срок считано от обнародването в „Държавен
вестник“ в съда за получаване на съобщението
по чл. 131 от ГПК, ведно с исковата молба и
приложенията към нея във връзка с предявена
от Венцислав Атанасов Карамитев искова молба
с вх. № 2009806/16.04.2018 г. по описа на СРС,
както и да посочи съдебен адрес. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
8424
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по
ф.д. № 15936/1993 г. на политическа парти я
„НОВА ЗОРА“, както следва: промени в устава
на политическа партия „НОВА ЗОРА“, приети на
Третия редовен конгрес на партията, проведен
на 14.07.2018 г., представляващ неразделна част
от настоящото решение: Централен политически
съвет: Антонина Ивaнова Димитрова, Атанаc Стефанов Атанасов, Атанас Трендев Стойчев, Васил
Иванов Милев, Владимир Григоров Григоров,
Динчо Ивaнов Иванов, Евгения Иванова Иванова, Елена Благоева Стоичкова, Иван Димитров
Титеряков, Йовка Милева Вацева, Карл Иванов
Милчев, Кънчо Стaнев Кръстев, Минчо Мънчев
Минчев, Красимир Димитров Димитров, Любен
Цветанов Виденов, Николай Стeфaнoв Атанасов, Петър Славов Митев, Пламен Владимиров
Дамянов, Райко Дедев Пeнкoв, Румен Йорданов
Йорданов, Снежина Пeтpoвa Николова, Станчо
Светославов Джумалиев, Стоян Митрошинов Каменов, Таньо Стоянов Клисуров, Тодор Георгиев
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Предов; Централна контролна комисия: Румен
Илиев Воденичаров – председател, Никола Иванов Копанаров – зам.-председател, Нели Илиева
Зapкoвa, Йонка Петрова Йoтoвa, Александър
Александров Савов; Централно изпълнително
бюро: Минчо Мънчев Минчев – председател,
Тодop Георг иев Предов – за м.-п редс едат ел,
Любен Цветанов Виденов – зам.-председател,
Дин чо Иванов Иванов – сек ретар, Евгени я
Иванова Иванова – секретар, Пламен Владимиров Дамянов – секретар, Владимир Григоров
Григоров, Елена Благоева Стoичкoвa, Йoвкa
Милева Вацева, Красимир Димитров Димитров,
Станчо Светославов Джумалиев. Политическата
партия се представлява от председателя Минчо
Мънчев Минчев.
8426

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
74. – Управителят на сдружение „Спортен
клуб „Дунев Рейсинг“ – София, на основание
чл. 26, ал. 1 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание (ОС) на
членовете на 11.11.2018 г. в 10 ч. на адрес: София,
бул. Асен Йорданов № 4, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния финансов отчет
на сдружението за 2017 г.; 2. избор на управителен съвет; 3. промяна адреса на управление
на сдружението; 4. приемане отчет за дейността
на сдружението; 5. приемане на нов устав на
сдружението; 6. разни.
8327
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българско почвоведско дружество“, София, на основание чл. 10 от устава
на БПД и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 21.11.2018 г. в 13 ч. в седалището на сдружението в София, ул. Шосе Банкя
№ 7, зала „Проф. Ив. Гърбучев“ на ИПАЗР „Н.
Пушкаров“, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС на БПД за периода 30.04.2013 г. – 14.11.2018 г.;
2. доклад на ревизионната комисия за финансовата дейност на БПД; 3. обсъждане на двата
доклада; 4. промени в устава на БПД; 5. утвърждаване на нови членове на дружеството; 6.
освобождаване на стария и избор на нов УС на
БПД; 6. текущи. Поканват се всички членове да
присъстват. Регистрацията на участниците ще
се извършва между 12,30 и 13 ч. При липса на
кворум на основание чл. 11 от устава и чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред, колкото и членове да присъстват.
8397
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