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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 227
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за ратифициране
на Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове, приет от 44-то Народно събрание на
10 октомври 2018 г.
Издаден в София на 15 октомври 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за ратифициране на
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове (обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.; доп., бр. 30
от 2013 г. и бр. 44 от 2018 г.)
§ 1. Декларацията по член единствен се
изменя така:
„Република България заявява, че оправомощени да издават удостоверението по чл. 3,
ал. 1 от конвенцията са следните органи:
1. Министерството на правосъдието – за
актове на съдилищата и нотариусите;
2. Националният център за информация и
документация – за образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите
училища, от институциите в системата на
предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение и от Министерството на образованието и науката и
неговите звена;
3. областните администрации – за документи, издавани от кметовете и общинските
администрации;
4. Министерството на външните работи – за
всички останали актове.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от датата на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на т. 3 от Декларацията по член
единствен, която влиза в сила от 1 януари
2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8981

УКАЗ № 228
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между Република България и Организацията
на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално
техническо звено в гр. Бургас за оказване
на съдействие на операциите по Проект
„BlackSea4Fish“, сключено чрез размяна на
писма, приет от 44-то Народно събрание на
10 октомври 2018 г.
Издаден в София на 15 октомври 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО)
за изграждане на Субрегионално техническо
звено в гр. Бургас за оказване на съдействие
на операциите по Проект „BlackSea4Fish“,
сключено чрез размяна на писма
Член единствен. Ратифицира Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана
и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за
оказване на съдействие на операциите по
Проект „BlackSea4Fish“, сключено чрез размяна
на писма, с № OSD-DG/17/900 от 17 октомври
2017 г. и № 53-63 от 26 март 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8982

УКАЗ № 229
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Протокола за
удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Съединените
американски щати за научно-технологично
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сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г.
във Вашингтон, приет от 44-то Народно съб
рание на 10 октомври 2018 г.
Издаден в София на 15 октомври 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Протокола за удължаване
на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски
щати за научно-технологично сътрудничество,
подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон
Член единствен. Ратифицира Протокола за
удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Съединените
американски щати за научно-технологично
сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г.
във Вашингтон, подписан на 15 юни 2018 г.
във Вашингтон.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8983

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 14
от 9 октомври 2018 г.

по конституционно дело № 12 от 2017 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Стефка Стоева,
Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов,
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа
в закрито заседание на 9 октомври 2018 г.
конституционно дело № 12/2017 г., докладвано
от съдия Борис Велчев.
Производството пред Конституционния
съд е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България (Конституцията/
Основен закон).
Делото е образувано по искане на Висшия
адвокатски съвет (ВАдвС) за обявяване на
противоконституционност на редица разпоредби на Наказателно-процесуалния кодекс
(НПК), които според вносителя нарушават
основни права и свободи на граж даните.
В искането различни аспекти на правата на
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обвиняемия, респективно – на подсъдимия,
както и на другите участници в наказателното
производство, са съпоставени с изискванията
на Конституцията. Обсъден е и въпросът за
осигуряване на правилното и конституционосъобразно развитие на наказателния процес.
С определение от 23 януари 2018 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане
по същество искането на ВАдвС за обявяване
на противоконституционност на разпоредбите
на НПК, посочени в диспозитива на същото
определение. С последващо определение от
същата дата съдът е констатирал частична
идентичност в искането относно чл. 411а,
ал. 1, т. 4 НПК с искането, по което е било
образувано к. д. № 10/2017 г. С оглед на това
конституционно дело № 12/2017 г. в частта
относно чл. 411а, ал. 1, т. 4 НПК е присъединено към конституционно дело № 10/2017 г.
за съвместно разглеждане и решаване.
Всички останали искания на вносителя
са приети за разглеждане по същество, подредени в десет точки, които са посочени в
Определението от 23.01.2018 г.
От конституираните с определението за
допустимост на основание чл. 20а, ал. 1 от
Правилника за организацията на дейността
на Конституционния съд (ПОДКС) заинтересувани институции писмени становища са
представили главният прокурор, Министерският съвет и министърът на правосъдието.
От поканените на основание чл. 20а, ал. 2
от ПОДКС организации становища са представили Съюзът на съдиите в България, Българската съдийска асоциация и Асоциацията
на прокурорите в България.
От поканените на основание чл. 20а, ал. 3
ПОДКС специалисти от науката и практиката
правно мнение са изразили проф. д.ю.н. Никола Манев, проф. д-р Георги Митов и доц.
д-р Екатерина Салкова.
След като обсъди доказателствата, доводите
на вносителя, становищата на заинтересуваните страни и представените мнения, за да
се произнесе, Конституционният съд прие
следното:
Искането на ВАдвС обхваща разпоредби,
които са новоприети, изменени или допълнени със Закона за изменение и допълнение на
Наказателно-процесуалния кодекс (ДВ, бр. 63
от 2017 г.) (ЗИДНПК). След допускането за
разглеждане по същество с Определението от
23.01.2018 г. е публикуван Закон за изменение
и допълнение на Закона за защита на лица,
застрашени във връзка с наказателно производство (ДВ, бр. 44 от 2018 г.), с преходните
и заключителните разпоредби на който се
извършва промяна на част от оспорените от
ВАдвС разпоредби – разпоредбите на чл. 50
и 63 НПК.
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1. По искането за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 50
НПК и разпоредбата на чл. 81, ал. 3 НПК в
частта „или в едномесечен срок от деня, в
който пострадалият е получил съобщение за
прекратяване на досъдебното производство на
основание, че престъплението се преследва
по тъжба на пострадалия“
Разпоредбата на чл. 50 НПК в редакцията
преди изменението гласи: „Когато на досъдебното производство се установи, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия,
наказателното производство не се прекратява,
като прокурорът уведомява пострадалия за
правото му в едномесечен срок да подаде тъжба по реда на чл. 81“. С изменението текстът
е допълнен, като след думите „по реда на
чл. 81“ се поставя запетая и се добавя „ако
не са налице основанията по чл. 49“.
Конституционният съд следва да отговори
на предварителния въпрос за допустимостта
на разглеждане по същество на оспорената
разпоредба. Съгласно чл. 25, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на
Конституционния съд произнасяне по допустимостта на искането е възможно във всяка
фаза на конституционното дело.
Във връзка с това Конституционният съд
намира, че промяната на чл. 50 НПК изисква
производството по к. д. № 12/2017 г. по отношение на нея да бъде прекратено. С изменението на разпоредбата се внася нов предмет
на делото в тази част, какъвто не е поискан
от вносителя. Съдът е сезиран с несъществуваща вече разпоредба, а изменената има
ново съдържание и смисъл. Да се разгледа
изменената разпоредба означава съдът да се
самосезира. Както е имал случаи да се произнася по подобни въпроси, Конституционният
съд трябва да отклони направеното искане за
обявяване на противоконституционност като
недопустимо.
Изложеното се отнася и до частта на разпоредбата на чл. 81, ал. 3 НПК, атакувана
като противоконституционна „или в едномесечен срок от деня, в който пострадалият
е получил съобщение за прекратяване на
досъдебното производство на основание, че
престъплението се преследва по тъжба на
пострадалия“. Двете разпоредби се разглеждат
и оспорват във взаимовръзката между тях и
именно с оглед на това се поддържа, че е
налице несъгласуваност и противоречивост,
която пора ж да противоконстит у ционност
според вносителя.
Прекратяването на делото относно искането за противоконституционност в тази
му част не ограничава възможността чл. 50
НПК с новото си променено съдържание да
бъде подложен на контрол за конституционосъобразност (Определение № 5 от 2016 г. по
к. д. № 4/2016 г.).
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2. По искането за установяване на противоконституционност на разпоредбата на
чл. 63, ал. 2, т. 4 НПК
Член 63, ал. 2, т. 4 НПК: „Ако от доказателствата по делото не се установява противното,
при първоначалното вземане на мярката за
неотклонение задържане под стража, реалната
опасност по ал. 1 е налице, когато:
..................
т. 4. обвинението е повдигнато при условията на чл. 269, ал. 3“
Това основание е създадено със изменението на НПК от 4.08.2017 г. (ДВ, бр. 63 от
2017 г.). С промяната на текста на разпоредбата в § 35, т. 2, с която изразът „обвинението
е повдигнато“ се заменя с израза „лицето е
привлечено като обвиняем“, се създава нова,
различна разпоредба. Конституционният съд
намира, че се променя смисълът на чл. 63,
ал. 2, т. 4 НПК и това дава формално основание за отклоняване на искането поради
разлика в предмета на делото, с който е сезиран Конституционният съд и новият предмет,
който отговаря на промяната на оспорената
разпоредба и с който съдът не е сезиран, след
влизане в сила на посочената промяна.
Поради тези съображения искането за установяване на противоконституционност на
чл. 63, ал. 2, т. 4 НПК следва да бъде отклонено
като недопустимо. Прекратяването на делото
по отношение на чл. 63, ал. 2, т. 4 НПК не е
пречка новият є текст да бъде подложен на
контрол за конституционосъобразност.
3. По искането за установяване на противоконституционност на разпоредбите на
чл. 73а, ал. 2 и чл. 416, ал. 5 НПК
И двете оспорени разпоредби се отнасят
до мярката за неотклонение гаранция.
Първата алинея на чл. 73а НПК гласи: „По
искане на прокурора, на пострадалия или на неговите наследници или на ощетеното юридическо
лице в досъдебното производство, съответният
първоинстанционен съд еднолично, в закрито
заседание взема мерки по реда на Гражданския
процесуален кодекс за обезпечаване на направени
и присъдени разноски по делото“. Във връзка
с това разпоредбата на чл. 73а, ал. 2 НПК,
изменена ДВ, бр. 63 от 2017 г., предвижда:
„Съдът може да наложи обезпечителната мярка
и върху парите и ценните книжа, представени
като гаранция. Наложената обезпечителна
мярка не възпрепятства отнемането в полза
на държавата на основание чл. 66, ал. 2“.
Разпоредбата на чл. 416, ал. 5 НПК гласи:
„Изпълнението на вземания от съдебни разноски и такси по ал. 4 може да се насочи и върху
внесените като гаранция пари и ценни книжа“.
Основното твърдение на вносител я на
искането е, че законодателят, без основание,
с обратна сила е накърнил конституционно
защитените права на „другите лица“, които към датата на изменението на НПК със
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ЗИД (ДВ, бр. 63 от 2017 г.) са представили
като гаранция свои пари или ценни книжа
съгласно предвидената в чл. 61, ал. 4, изр. 1
НПК възможност. Само Съюзът на съдиите
подкрепя искането за противоконституционност на разпоредбите, предмет на делото.
Оспорената разпоредба на чл. 73а, ал. 2
НПК не се отличава съществено от предходната редакция, въведена в действие едновременно
с другата атакувана разпоредба на чл. 416,
ал. 5 НПК (ДВ, бр. 42 от 2015 г.).
Наказателният процес на Република Българи я следва общи я за правораздаването
принцип, че страната, загубила делото, трябва
да възстанови направените разноски. Това е
логично и справедливо, защото именно нейното противоправно поведение е дало повод
за процеса, включително и за извършването
на материалните разходи, необходими за
провеждането му.
Като вид мярка за неотклонение гаранцията
може да се вземе по делата от общ характер.
Подчинена е на общите цели на правораздаването, посочени в чл. 57 НПК, една от които
винаги (и преди въвеждането на чл. 73а, ал. 2
и чл. 416, ал. 5 НПК) е била обвиняемият
да не осуети привеждането в изпълнение на
влязлата в сила присъда.
След влизането є в сила постановената
присъда подлежи на изпълнение. Съгласно
чл. 301, ал. 1, т. 12 НПК с присъдата съдът се
произнася и по въпроса кому да бъдат възложени разноските по делото. Разпоредбата на
чл. 57 НПК ясно сочи, че една от целите на
мерките за неотклонение е да не се осуети
изпълнението на влязлата в сила присъда.
Тази разпоредба не е изменяна и допълвана.
И преди оспорените от ВАдвС промени гаранцията е служила като залог, с който се
гарантира, че обвиненото лице не само няма
да се укрие и да извърши друго престъпление,
но и ако бъде признато за виновно – ще се
изпълни присъдата, включително и в частта
относно възлагането на разноските.
При всяко положение онзи, който като
„друго лице“ по смисъла на чл. 61, ал. 4,
изр. 1 НПК представя гаранция, се съгласява
чрез своето имущество да обезпечи всички
заложени в чл. 57 НПК цели, а не само някои от тях. Наказателният процес никога
не е предвиждал частична гаранция или гарантиране на изпълнението на само част от
процесуалните задължения на обвиняемия
(подсъдимия), чиято невиновност се презумира
по силата на чл. 31, ал. 3 от Конституцията
до установяването на противното с влязла в
сила присъда.
С оспорените разпоредби фактически само
се прецизира процесуалният ред, по който
гаранцията, включително и когато е представена от трето лице, може да се използва
като обезпечение на бъдещото вземане за
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разноски или като обект на принудително
изпълнение на влязлата в сила осъдителна
присъда. В случая не е налице преуреждане
на придобити права и задължения (вж. за
същинското обратно действие Решение № 7
от 2001 г. по к. д. № 1/2001 г.), нито е налице
незабавно или несъщинско обратно действие
на новия закон (вж. Решение № 4/2014 г. по
к. д. № 12/2013 г.).
С предвиждането на изрична процесуална
възможност за използване на дадените като
гаранция пари и ценни книжа за обезпечаване на изпълнението на задължението
за заплащане на присъдените разноски по
делото или за изпълнение на присъдата не
само не се нарушава, а обратно – проявява
се принципът на правовата държава по чл. 4,
ал. 1 от Конституцията – както от формална,
така и от материална страна (Решение № 1
от 2005 г. по к. д. № 8/2004 г.). От формална
страна това е така, защото разпоредбите на
чл. 73а, ал. 2 НПК и чл. 416, ал. 5 НПК са
ясни, безпротиворечиви и съответстват на
целите, заложени в чл. 57 НПК. Те съответстват на принципа на правовата държава и от
материална страна, тъй като е справедливо
внесените като гаранция активи да послужат
за постигането на заложените в наказателнопроцесуалния закон цели.
Разпоредбите на чл. 73а, ал. 2 НПК и на
чл. 416, ал. 5 НПК представляват допълнително средство за закрила на правото на собственост на заплатилите разноските по делото
държавни учреждения и лица, пострадали от
престъпление от общ характер. В този смисъл
по отношение на последните те съставляват
и гаранция за ефективното упражняване на
конституционното им право на защита.
С оглед на горното искането в тази част
следва да се отхвърли като неоснователно.
4. По искането за установяване на противоконституционност на разпоредбата на
чл. 247в, ал. 1, т. 3 НПК в частта „в случаите
на чл. 94, ал. 1“
Оспорената част на разпоредбата на чл. 247в,
ал. 1, т. 3 НПК гласи: „Разпоредителното заседание се отлага, когато не се яви:
...........................
т. 3 защитникът – в случаите по чл. 94,
ал. 1“
Член 94, ал. 1 НПК урежда изчерпателно
хипотезите, в които участието на защитник в
разпоредителното заседание е задължително
(т. 1 – 9). Изводът, който следва да се направи, е, че в останалите случаи на наказателно
производство участието на защитник не е задължително. Изключение прави разпоредбата
на чл. 94, ал. 2 НПК.
В искането се твърди, че с оспорената част
на разпоредбата на чл. 247в, ал. 1, т. 3 НПК
по недопустим начин се ограничава правото
на защита на подсъдимия, като се допуска
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провеждането на разпоредително заседание
без участието на упълномощения от него
адвокат. Според вносителя това затруднява
разкриването на обективната истина, страните
в процеса са в неравнопоставено положение
и се нарушава принципът на състезателност.
Искането за противоконституционност се
подкрепя от проф. Митов, доц. Салкова, Асоциацията на прокурорите в България и Съюза
на съдиите, които приемат, че възприетото
разрешение прекомерно накърнява признатите
от закона права на обвиненото лице и това
ограничение не е в интерес на правосъдието.
Според Министерския съвет, министъра
на правосъдието и проф. Манев не са налице
основания за обявяване на разпоредбата за
противоконституционна. Министерският съвет поддържа, че правото на защита не бива
да се абсолютизира и в конкретния случай
следва да отстъпи пред други ценности, сред
които постигане на процесуална икономия и
бързина на производството.
От оспорената разпоредба следва, че съдът
не е длъжен да отложи делото, насрочено за
разглеждане в разпоредително заседание, щом
участието на защитник не е задължително
по закон, дори когато упълномощеният от
подсъдимия защитник не се явява по уважителни причини. Норма с идентично съдържание – чл. 269, ал. 2, т. 3 НПК (отм.), е била
обявена за противоконституционна с Решение
№ 9 от 1998 г. по к. д. № 6/1998 г. Настоящият
състав на Конституционния съд не намира
основание да се отклони от застъпеното в
аналогичен случай разбиране, според което
въведеното ограничение на правото на защита
надхвърля необходимото за осъществяване на
правосъдието.
Разпоред и т ел но заседа н ие и ма ва ж но
процесуално значение. То е предназначено да
подготви разглеждането на делото в съдебно
заседание по същество така, че да се избегне
затормозяването му от предварителни въпроси
по развитието на наказателното производство и
усилията на страните да се концентрират върху
установяването на истината в състезанието
по посочване, събиране, проверка и анализ
на доказателствените материали. Разпоредителното заседание е замислено като средство
за обезпечаване на обществения интерес от
своевременно и ефективно разглеждане на
наказателните дела при достатъчни гаранции
на правата и законните интереси на страните
в съдебната фаза на наказателния процес. Това
се отнася и до процесуалното положение на
обвиненото лице, което в публичното съдебно
заседание по същество ще се изправи пред
съда като подсъдим само след изпълнението
на всички предвидени в закона условия. С
приключването на разпоредителното заседание се преклудира възможността за прекратяване на съдебното производство и връщане
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на делото в досъдебната фаза. Следователно
разпоредителното заседание е релевантно към
изискването за провеждането на процеса в
разумен срок и пълноценната реализация на
правото на защита.
От оспорената разпоредба, тълкувана по
аргумент за противното, следва, че когато
адвокатската защита не е задължителна в
хипотезите по чл. 94, ал. 1 НПК, за съда
няма друга алтернатива освен да даде ход
на разпоредителното заседание, въпреки че
упълномощеният защитник не се е явил. По
този начин за това заседание подсъдимият
се лишава изцяло от квалифицирана правна подкрепа, дори когато предходното му
поведение като страна в съдебната фаза на
процеса е било напълно изрядно. Така всички
процесуални действия ще се осъществят, без
да е осигурена възможност подсъдимият да
се защити, така, както той иска, доверявайки се на избран от него защитник (Решение
№ 9 от 1998 г. по к. д. № 6/1998 г.). При това,
независимо от горепосочената значимост
на резултатите от съответната процедура за
по-нататъшното ефективно упражняване на
неговите права, предпоставките за провеждането є без основание са по-неблагоприятни за
защитата от предпоставките за даване ход на
делото в съдебно заседание. Явна е разликата
с чл. 271, ал. 2, т. 3 НПК, в която е предвидено отлагане на делото щом не е възможно
защитникът да бъде заменен с друг, без да се
накърни правото на защита на подсъдимия.
При това съгласно ал. 1 на чл. 271 НПК съдът
дава ход на делото, след като провери дали
някои от призованите лица „не са се явили
и по какви причини“.
В случая неявяването на защитника е ирелевантно за даване ход на разпоредителното
заседание. В нарушение на изискването за
справедлив наказателен процес нормата не
разграничава неявяването на упълномощения
защитник поради обективна невъзможност
или друга уважителна причина и неявяването без такава причина, когато действително
неоправдано се създават условия за забавяне
на наказателното производство.
Конституционният съд намира, че така
както е редактирана, разпоредбата на чл. 247в,
ал. 1, т. 3 НПК без конституционно основание
накърнява правото на защита на подсъдимия
(чл. 56 от Конституцията). Възможността за
провеждане на разпоредително заседание, без
да е осигурена правна помощ на подсъдимия,
дори и когато процесуалнато му поведение
е било напълно правомерно, съставлява неоправдано и несъразмерно ограничение на
правото на защита. Възприетият от законодателя подход нито е наложителен, нито е
подходящ за отстраняване на опасността от
спекулативно удължаване на производството
и не е адекватно средство за осуетяване на
такава цел.
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Конституционният съд констатира също,
че намерението на законодателя за постигане
на процесуална икономия и бързина на производството в текста на чл. 247в, ал. 1 НПК
не е проведено последователно в духа на изискването за равнопоставеност на страните
в състезателния съдебен процес. Така, макар
прокуратурата да е единно и централизирано учреждение, подчинено на принципа за
заменяемост на прокурорите, неявяването
на прокурора винаги съставлява основание
за отлагане на разпоредителното заседание
(чл. 247в, ал. 1, т. 1 НПК). В тази насока с
поставянето на защитата в по-неблагоприятно положение са нарушени принципите
на справедливия процес по чл. 121, ал. 1 от
Конституцията.
По така изложените съображения разпоредбата на чл. 247в, ал. 1, т. 3 в частта „в
случаите на чл. 94, ал. 1“ от НПК следва да
бъде обявена за противоконституционна като
несъвместима с чл. 4, ал. 1, чл. 56 и чл. 121,
ал. 1 от Конституцията.
5. По искането за установяване на противоконституционност на разпоредбата на
чл. 227, ал. 5 НПК
Съгласно чл. 227, ал. 5 НПК: „Когато обвиняемият се яви без упълномощен защитник,
разследващият орган му предявява разследването, като в случаите по чл. 94, ал. 1 му
назначава резервен защитник, независимо от
упълномощаването на защитник.“
В искането на ВА двС се твърди, че с
ограничаването на възможността упълномощеният от обвиняемия адвокат да участва в
процеса за сметка на назначен от разследващия орган адвокат (резервен защитник)
се накърнява правото на защита на обвиняемия, конституционно защитено във всички
фази на наказателния процес, недопустимо
се нарушава правото на адвокатска защита
и чрез непропорционалността на мярката се
нарушава принципът на правовата държава.
Тезата на вносителя на искането се споделя
от Съюза на съдиите, според който разпоредбата на чл. 227, ал. 5 НПК е непропорционална, защото не предвижда хипотезата на
неприсъствие на защитника по уважителни
причини.
В останалите становища по делото, като
се анализира общата уредба на фигурата на
резервния защитник, се приема, че атакуваната разпоредба на чл. 227, ал. 5 НПК не е
противоконституционна.
Разпоредбата на чл. 227, ал. 5 НПК преди
изменението є със ЗИДНПК (ДВ, бр. 63 от
2017 г.) предвижда, че когато обвиняемият
се яви без упълномощен защитник, разследващият орган му предявява разследването,
като в случаите по чл. 94, ал. 1 НПК му назначава защитник (институтът на служебния
защитник).
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Според сегашната редакция на разпоредбата, когато обвиняемият се яви без упълномощен защитник, разследващият орган му
предявява разследването, като в случаите
по чл. 94, ал. 1 НПК му назначава резервен
защитник, независимо от упълномощаването
на защитник.
Фигурата на резервния защитник е относително нова в българското наказателно
процесуално право. Въведена е за първи
път с промени в чл. 94 НПК (ДВ, бр. 32 от
2010 г.) – изменение на ал. 4 и въвеждане на
нови алинеи 5 и 6. В Решение № 10 от 2010 г.
по к. д. № 10/2010 г. Конституционният съд
подробно е изяснил правната същност и
предназначението на института „резервен
защитник“. Установена е специфична процедура, която цели да постигне ускоряване на
наказателния процес и служи като гаранция
срещу неоправданото му забавяне. Според
Конституционния съд, когато упълномощеният защитник не се яви пред съответния
орган на наказателния процес без уважителна
причина, замяната му с правно компетентен и запознат с делото служебно назначен
защитник, какъвто по принцип би следвало
да бъде и резервният защитник, съставлява
пропорционална, правно обоснована мярка.
Назначаването на резервен защитник при
предявяване на разследването в случаите по
чл. 94, ал. 1 НПК, независимо от упълномощаването на защитник (чл. 227, ал. 5 НПК),
се явява частен случай на назначаването на
резервен защитник (чл. 94, ал. 4 НПК). Процесуалните действия по предявяване на разследването (чл. 227 – 229 НПК) се извършват
с цел заинтересованите лица (обвиняемият
и неговият защитник, пострадалият и неговият повереник) да се запознаят с всички
събрани по делото материали и въз основа
на тях да направят своите искания, бележки
и възражения. За обвиняемия предявяването
на разследването с произтичащата от него
възможност да се запознае със събраните по
делото материали е съществен компонент
от реализацията на правото му на защита
в досъдебната фаза на наказателния процес.
Както многократно подчертава Конституционният съд правото на защита е основно
конституционно право, което заема централно място в демократичната правова държава – чл. 56 от Конституцията. Правото на защита е предназначено да охранява и осигурява
реализацията на правата и законните интереси
на гражданите. То има всеобщ, универсален
характер. Най-често чл. 56 от Конституцията
се прилага в съчетание с други правни норми
на Конституцията и на законите, но може
да действа и самостоятелно като последна
защитна възможност. Разпоредбата задължава законодателя да предвиди съответни
процедурни правила, които да служат като
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гаранция за осъществяването на различните
права и законни интереси (Решение № 3 от
1994 г. по к. д. № 1/1994 г.).
Разпоредбата на чл. 30, ал. 4 от Конституцията признава правото на обвиняемия на
адвокатска защита през цялото времетраене на
наказателното производство като специфично
проявление на правото на защита по чл. 56 от
Конституцията. Същевременно чл. 31, ал. 4 от
Конституцията не изключва въвеждането на
ограничения, които обаче са допустими при
спазване на принципа на пропорционалност.
Следователно преценката за конституционосъобразността на обсъжданата разпоредба
на чл. 227, ал. 5 НПК зависи от отговора на
въпроса дали въведеното ограничение на
правото на лицето, обвинено в извършване на
престъпление, да осъществява своята защита
с помощта на избрания от него защитник, е
допустимо, оправдано, подходящо и оптимално
средство за постигане на целения резултат в
една правова държава, от която се очаква да
защитава балансирано правата и свободите
на всички свои граждани. С други думи, дали
законодателната цел, обусловила приемането
на оспорените разпоредби, е легитимна от
гледната точка на Основния закон на страната
(Решение № 2 от 2011 г. по к. д. № 2/2011 г.).
Конституционният съд не намира основание
да отстъпи от вече изразеното в Решение № 10
от 2010 г. по к. д. № 10/2010 г. разбиране, според което институтът на резервния защитник
поначало не нарушава принципите на справедливия наказателен процес, а задоволява
нуждата на обвиняемия от квалифицирана
правна помощ при балансиране на правата
на другите участници в производството и
съобразяване на обществения интерес. По
своето предназначение този институт съставлява специфична процедура, насочена към
ускоряване на наказателния процес.
Разширяването на възможностите за участие на резервен защитник в процесуалните
действия по предявяване на разследването в
хипотезите на чл. 94, ал. 1 НПК, независимо от упълномощаването на друг защитник,
цели създаване на условия за своевременно
приключване на разследването, без да се засягат гаранциите за ефективно упражняване
на правото на защита на обвиняемия.
Фигурата на резервния защитник е въведена в НПК, за да предотврати отлагане на
съответните процесуални действия поради
неявяване на у пълномощени я защи т ник.
Резервният защитник отговаря на същите
изисквания за осъществяване на процесуално
представителство, които са валидни за всички
адвокати. Затова не може да се твърди, че само
по себе си участието на резервен защитник
като правило води до отслабване, понижаване
на нивото и качеството на правната помощ,
от която се нуждае обвиняемият.

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

Правилото, че при неявяване на упълномощения защитник пред съответния държавен орган той се замества от назначения, не
отнема приоритетната възможност, което
законодател ят дава на обвин яеми я да се
ползва от избран от него адвокат. Не дава
основание и да се приеме, че в нарушение на
конституционното право на защита правната
помощ, предоставяна от резервен защитник, е
по-малко полезна и ефективна. Нещо повече,
предявяването на разследването с резервен защитник не лишава обвиняемия в централната,
решителната съдебна фаза на процеса да се
запознае и проучи досъдебните материали с
помощта на упълномощения от него защитник.
Недопустимо е липсата на реално встъпване
в наказателното производство на избран от
обвиняемия защитник да води до засягане на
чужди права, както и на публичния интерес
от своевременно и ефективно наказателно
правораздаване. Това произтича от Конституцията (чл. 57, ал. 2) и задължителните за
страната международни стандарти (чл. 17 от
Конвенцията за защита правата на човека и
основните свободи и чл. 5, т. 1 от Международния пакт за гражданските и политическите
права). Затова замяната на упълномощен
защитник при предявяване на разследването
със запознат с делото служебно назначен защитник е пропорционална, правно обоснована
мярка. В рамките на стандартите, установени
от КЗПЧОС, европейските държави, целейки
предотвратяване на неоправданото забавяне
на наказателното производство, могат да използват различни способи за осигуряване на
процесуалната дисциплина (вж. пак Решение
№ 10 от 2010 г. по к. д. № 10/2010 г.).
По така изложените съображения искането
в тази му част следва да бъде отхвърлено като
неоснователно.
6. По искането за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 248а
НПК и на разпоредбата на чл. 252, ал. 2 НПК
в частта „или, когато е констатирал очевидни
фактически грешки в обвинителния акт“
Разпоредбата на чл. 248а НПК има следното съдържание:
„Чл. 248а. (1) Когато съдът установи очевидни
фактически грешки в обвинителния акт, определя 7-дневен срок, в който прокурорът следва
да ги отстрани.
(2) Съдията-докладчик еднолично, в закрито
заседание отменя определението за насрочване
на делото и прекратява съдебното производство, ако прокурорът не внесе обвинителен акт
в срока по ал. 1 или не е отстранил очевидните
фактически грешки. Разпореждането не подлежи
на обжалване и протестиране.
(3) Препис от разпореждането на съдиятадокладчик се изпраща на страните и се уведомяват призованите лица“.
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Според разпоредбата на чл. 252, ал. 2 НПК:
„Когато не са налице основания за разглеждане
на дело, образувано по обвинителен акт, по
реда на глава двадесет и седма, глава двадесет
и осма и глава двадесет и девета или когато
е констатирал очевидни фактически грешки в
обвинителния акт, съдебното заседание се насрочва в едномесечен срок от разпоредителното
заседание“.
В искането на ВАдвС се твърди, че изразът „отстраняване на очевидни фактически
грешки в обвинителния акт“ не е дефиниран
от законодателя и това може да доведе до
фактическо изменение на обвинението, което
е грубо погазване на правото на подсъдимия
на защита. Твърди се също, че за прокурора
се създава предимство в наказателния процес,
защото подсъдимият не може да прави възражения срещу изменението на обвинителния
акт и като резултат се нарушава равенството
на страните в процеса.
Съюзът на съдиите застава на позицията,
че отсъствието на легална дефиниция на
понятието „очевидна фактическа грешка“
създава реална опасност за използването му
като механизъм за изменение на обвинението.
Мнение в подкрепа на искането е изразено
и от проф. Манев.
Становищата, депозирани от останалите
конституирани по делото заинтересовани
страни, както и правните мнения на проф.
Митов и доц. Салкова, са в смисъл, че оспорената уредба не създава противоконституционност. Подчертава се, че поправката на
очевидна фактическа грешка, допусната както
в нормативен акт, така и в обвинителен акт,
е нещо съвършено различно от тяхното изменение. Изменението е израз на промяната
във волята на органа, автор на акта, докато
с поправката текстът се привежда в съответствие с вече изразената и непроменена воля.
В искането се посочва, че със Закона за
изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс (ДВ, бр. 63 от 2017 г.) се
въвежда институт, непознат досега в наказателнопроцесуалното право – „отстраняване на
очевидни фактически грешки в обвинителния
акт“. Действително до обсъжданата промяна
на посочените текстове действащият НПК
не е предвиждал подобна процедура, но възможността за отстраняване на констатирана
очевидна фактическа грешка присъства в
съдебната практика по наказателни дела, като
се заимства от уредбите в други клонове на
правото. Въвеждането є идва да отговори на
потребността от създаване на нарочен ред и
в наказателния процес за отстраняване на
очевидните фактически грешки.
Употребата на понятието е познато на
българското право и съдебна практика. Възможността за коригиране на явна фактическа
грешка в законодателния процес изрично е
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призната от Конституционния съд (Решение
№ 7 от 1998 г. по к. д. № 5/1998 г.). Видно от
решението, в такъв случай не е налице промяна на волята на законодателя, а поправката
на очевидна фактическа грешка само поставя
текста на разпоредбата в съответствие с вече
изразената и непроменена воля. Затова за
поправката на очевидна фактическа грешка в
закона приложение намира ал. 2 на чл. 88 от
Конституцията, според която другите актове
на Народното събрание се приемат с едно
гласуване.
Уредба на очевидната фактическа грешка
съществува в други процесуални закони, например в чл. 247 от Гражданския процесуален
кодекс, чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 133, ал. 3 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс. В нито
един от тях не е предложена дефиниция на
понятието „очевидна фактическа грешка“.
Преценката за това коя грешка е очевидна,
както и доколко става дума за промяна на
волята на автора на даден документ по делото,
в българския правен ред традиционно се оставя на дискреционната власт на решаващия
орган за всеки конкретен случай, т.е. на съда.
Конституционният съд идва до заключението, че поправката на очевидна фактическа
грешка в обвинителния акт не е равносилно
на неговото изменение, което обуславя и
създаването на специален процесуален ред за
отстраняването є. Действително понятието
„очевидна фактическа грешка“ не е дефинирано, но не може да се изисква от закона да
съдържа дефиниция на всяко употребено понятие. Противното би довело до абсурд (така
Решение № 1 от 2005 г. по к. д. № 8/2004 г.).
Изпълването на понятието „очевидна фактическа грешка“ с конкретно съдържание ще
се изясни от съдебната практика.
В искането тезата за противоконституционност на оспорената уредба се основава и
на твърдение, че се създават предпоставки
за съдебен произвол, тъй като подсъдимият
няма никаква гаранция, че обвинителният
акт няма да бъде променен, след като вече
са били изслушани съдебните прения. Според
Конституционния съд такава възможност
не съществува. Оспорената процеду ра по
чл. 248а НПК за установяване и отстраняване
на очевидни фактически грешки наистина се
провежда само между съда и прокурора. Тя
обаче никога не остава скрита за страните
в съдебното производство, включително за
подсъдимия и неговия защитник. Поначало
провеждането є предхожда съдебното заседание за разглеждане на делото по същество. При
констатирането на грешка с такъв характер
в хода на подготвителните действия съдиятадокладчик е длъжен да отмени определението
за насрочване на делото. Това следва изрично
от чл. 248а, ал. 2, изр. 1 НПК, а в този смисъл

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

е и оспорената част от чл. 252, ал. 2 НПК.
Ако прокурорът не отстрани констатираните
очевидни фактически грешки в определения от
закона седемдневен срок, съдията-докладчик
прекратява съдебното производство с разпореждане, което се изпраща на страните и
на призованите за съдебното заседание лица
(чл. 248а, ал. 3 във връзка с ал. 2 НПК). Ако
прокурорът, изпълнявайки указанията на съда
за отстраняване на очевидните фактически
грешки, поправи обвинителния акт, внесените
промени при всяко положение ще бъдат предявени на подсъдимия и неговия защитник,
които биха могли да възразят, включително
и пред по-горните съдебни инстанции, че
вместо надлежно отстраняване на очевидни
фактически грешки по недопустим начин е
осъществено незаконосъобразно „съществено изменение на обстоятелствената част на
обвинението“ (чл. 287 НПК). Следователно
тезата, че оспорената процедура може да
лиши подсъдимия от правото му да узнае
всички фактически положения, които дават
основание на прокуратурата да повдигне и
поддържа обвинението пред съда, е неоснователна. Затова в тази насока не може да се
поставя въпросът за нарушаване на правото
на защита по чл. 56 от Конституцията.
Гореизложените съображения за констит уционосъобразност са валидни както за
оспорения изцяло чл. 248а НПК, така и за
оспорената част от чл. 252, ал. 2 НПК. Поради
това искането се отхвърля като неоснователно.
7. По искането за установяване на противоконституционност на разпоредбата на
чл. 358, ал. 2 НПК
Оспорената като противоконституционна разпоредба на чл. 358, ал. 2 НПК гласи:
„В случаите по ал. 1, т. 3 делото не може да
бъде върнато повторно на същото основание“.
Точка 3 на ал. 1 гласи: „В случаите по
чл. 357, ал. 1, т. 3 съдията-докладчик:
...........................
т. 3 прекратява съдебното производство и
връща делото на наблюдаващия прокурор, когато
е допуснато отстранимо съществено нарушение
на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия по
чл. 249, ал. 4, т. 1“.
В искането се твърди, че с прилагането
на оспорената разпоредба може да бъде накърнено правото на защита на подсъдимия
и да настъпят непоправими вреди. Според
вносителя разпоредбата допуска постановяване на осъдителна присъда, въпреки че на
досъдебното производство обвиняемият може
да не е научил за какво престъпление е привлечен в това качество, както и да не е бил
информиран за следните права – да дава или
да откаже да даде обяснения по обвинението;
да участва в производството; да има защитник и да получи писмен или устен превод

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

на разбираем за него език, когато не владее
български език. Това става в хипотезата, при
която прокурорът повторно внесе обвинението
в съда, без да изпълни указанията на съдиятадокладчик за отстраняване на съществените
процесуални нарушения по чл. 249, ал. 4, т. 1
НПК. Застъпва се тезата, че по силата на
оспорената разпоредба указанията на съда
вместо обвързващи стават само пожелателни.
На тази основа са развити съображения за
противоречие с чл. 4, ал. 1, чл. 117 и чл. 122,
ал. 1 от Конституцията.
Правната позиция на вносителя на искането
не се споделя от главния прокурор, Министерския съвет, министъра на правосъдието и
Българската съдийска асоциация. Становище
за противоконституционност излагат Съюзът
на съдиите и Асоциацията на прокурорите в
България.
Според проф. Манев, проф. Митов и доц.
Салкова чл. 358, ал. 2 НПК не противоречи
на Конституцията.
Сис т емат и чно т о м яс т о на оспорената
разпоредба е в глава двадесет и четвърта на
НПК „Бързо производство“, и по-конкретно – в разпоредба със заглавие: „Действия
на съди ята-док ла дчик“. Главата съдържа
специални правила за провеждането на една
от ускорените диференцирани процеду ри,
чиято цел е постигане на по-голяма бързина
и ефективност на наказателния процес. За
конкретното производство са валидни всички
основополагащи принципи на наказателния
процес, а доколкото не са предвидени особени правила, приложими са общите правила
(чл. 361 НПК).
Характерно за бързото производство е, че то
се прилага в хипотези, които съдържат обективни предпоставки за ускорено развитие на
процеса. При възникване на затруднения няма
пречка развитието на делото да продължи по
общия ред. Конкретните случаи, при които е
налице законова възможност за провеждане
на бързо производство, са посочени изрично
в чл. 356, ал. 1 НПК – лицето е заловено
при или непосредствено след извършване на
престъплението; върху тялото или дрехите
на лицето има явни следи от престъплението; лицето се е явило лично пред съответните органи на МВР, разследващия орган
или прокурора с признание за извършеното
престъпление и очевидец е посочил лицето,
извършило престъплението. С изменението
на чл. 356, ал. 2 НПК (ДВ, бр. 63 от 2017 г.)
законодателят е предвидил, че освен в изрично
посочените хипотези бързото производство е
приложимо по преценка на прокурора и за
други престъпления, стига предвиденото за
тях наказание да е до три години лишаване
от свобода или друго по-леко наказание и
престъпният резултат да не е настъпване на
смърт или тежка телесна повреда.
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С цел ускоряване на делото за бързото
производство са въведени особени правила, с
които процедурата е опростена, процесуалните
срокове са съкратени и в съдебната фаза е
изключено участието на частен обвинител и
граждански ищец. Вместо да бъде предмет
на обсъждане в разпоредително заседание,
чието провеждане е задължително за първоинстанционното съдебно производство, водено
по общия ред, първоначалният контрол за
допуснатите в досъдебната фаза по отношение
на обвиняемия отстраними съществени нарушения на процесуалните правила по смисъла
на чл. 249, ал. 1, т. 4 НПК е предоставен на
съдията-докладчик, който връща делото на
прокурора (чл. 358, ал. 1, т. 3 НПК). Разпоредбата на чл. 358, ал. 2 НПК изрично изключва
възможността за повторно връщане на делото
на същото основание. От нея обаче не произтича нарушение на правото на защита на
обвиненото лице, както се твърди в искането.
Първо, допуснатите на досъдебното производство отстраними съществени нарушения
на процесуалните правила никога не могат
да бъдат ползвани във вреда на защитата
от обвинителната власт, която в тази първа
фаза на наказателния процес е изпълнявала
функциите по ръководство и надзор. При
произнасянето на присъдата по повдигнатото обвинение съдът не може да съобразява
извършените от прокурора при съществено
нарушение на закона процесуални действия.
Второ, при положение че нарушенията са отстраними, няма правна пречка, по искане на
страните или служебно, в хода на съдебното
следствие да се извършат по надлежния ред
действията, които са били компрометирани
на досъдебното производство.
С оглед процесуалното положение на съда
като орган по ръководство и надзор на наказателния процес в неговата съдебна фаза
не може да има съмнение, че указанията
на съдията-докладчик обвързват прокурора.
Като изключва възможността за повторно
връщане на делото на същото основание,
законодателят предполага добросъвестността на държавните органи, които участват в
наказателния процес. От тази гледна точка в
голямото мнозинство от случаи изискванията
на съда ще бъдат изпълнени и всякакво понататъшно забавяне на производството чрез
връщането му в предходната процесуална фаза
би било неоправдано. Разбира се, съществува
и хипотезата, в която прокурорът не се съгласява със становището на съдията-докладчик
и внася повторно обвинението в съда, без
да съобрази указанията, произтичащи от
разпореждането по чл. 358, ал. 1, т. 3 НПК,
а и без да постанови разследването да продължи по общия ред, каквато възможност е
предвидена в чл. 357, ал. 2 НПК. С това той
нито облекчава обвинението, нито уврежда
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защитата. В този случай той може да разчита,
че ако дадените от съдията-докладчик указания са неоснователни, това може да бъде
разкрито в съдебното заседание пред първоинстанционния съд или при провеждането
на контрол от по-горен съд. Същевременно
поема и риска делото да му бъде върнато
от съдебно заседание на основание чл. 359,
ал. 2 НПК, тъй като систематичното място
на оспорената разпоредба сочи, че нейният
адресат е съдията-докладчик, който подготвя
съдебното заседание, но не и съставът на съда,
който разглежда делото по същество и следва
да се произнесе по обвинението, повдигнато
с внесения обвинителен акт. Важно е да се
подчертае, че оспорената разпоредба на чл. 358,
ал. 2 НПК не изключва произтичащите от
Конституцията (чл. 119 – чл. 121) ръководни и
надзорни функции на съда при осъществяване
на правосъдието, нито ограничава правото
на ефективен достъп до съдебна защита на
лицата, срещу които е повдигнато обвинение
за извършено престъпление.
По гореизложените съображения искането
в тази му част следва да бъде отхвърлено като
неоснователно.
8. По искането за установяване на противоконституционност на разпоредбите на
чл. 301, ал. 4 и чл. 305, ал. 6 НПК
С оспорените разпоредби се създава възможност за приключване на наказателното производство, образувано по внесен от
прокурора обвинителен акт, с налагане от
съда на административно наказание. В тази
насока поставените в искането въпроси са
свързани със съотношението между наказателната и административнонаказателната
о т г оворнос т. Ра зпоредби т е са нови (Д В,
бр. 63 от 2017 г.) и тяхната цел е постигане
на икономичност и ефективност на процеса
както в обществен интерес, така и в интерес
на подсъдимия.
Член 301, ал. 4 НПК гласи: „При решаване
на въпроса по ал. 1, т. 2 съдът се произнася и
дали извършеното деяние съставлява административно нарушение.“ А въпросът по чл. 301,
ал. 1, т. 2 НПК е „съставлява ли деянието
престъпление и правната му квалификация“.
Съгласно чл. 305, ал. 6 НПК: „В случаите
по чл. 301, ал. 4 съдът признава подсъдимия за
невинен и му налага административно наказание, когато извършеното деяние се наказва
по административен ред в предвидените в
особената част на Наказателния кодекс или
когато съставлява административно нарушение, предвидено в закон или указ“.
Според вносителя на искането с тези разпоредби на наказателния съд са предоставени
несвойствени функции да установява извършването на административно нарушение, да решава
въпроса за административната отговорност и
сам да определя и налага административно
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наказание. Така не са гарантирани основните
конституционни права – правото на защита,
равното правно третиране на гражданите и
принципът на правовата държава. Нарушен
е и принципът на правната сигурност.
От представилите становище по делото
заинтересовани страни искането не се споделя
от главния прокурор, Министерския съвет,
министъра на правосъдието и Българската
съдийска асоциация. Според тях разпоредбите
не са противоконституционни, защото целят
да се гарантира осъществяването на принципа
non bis in idem съобразно изискванията на чл. 4
от Протокол № 7 към КЗПЧОС. Посочва се
още, че разпоредбите на чл. 243, ал. 3 (нова,
ДВ, бр. 63 от 2017 г.) НПК и чл. 250, ал. 1, т. 2
и ал. 2 НПК се отнасят до прекратяването
на наказателното производство от прокурора,
съответно от съда, за предходни стадии на
наказателното производство, когато първоинстанционният съд все още не е започнал
разглеждане на делото по същество.
В становището на Асоциацията на прокурорите се отстоява тезата за противоконституционност на чл. 301, ал. 4 НПК и чл. 305,
ал. 6 НПК, като се твърди, че с тях се създава
задължение за събиране на доказателства
извън установения с чл. 102 НПК предмет на
доказване в наказателния процес.
Съюзът на съдиите не изразява становище
по основателността на искането в тази му част.
В правното си мнение по делото доц. Салкова подробно обосновава извода, че искането
в тази част е неоснователно. Според нея не е
налице дублиране на компетентности, също
както в случая на разглеждането на граждански
иск в наказателния процес. Неоснователно е
и твърдението, че по силата на оспорените
разпоредби прокурорът може да внесе обвинителен акт за извършено административно
нарушение в противоречие с Конституцията.
Проф. Манев приема, че възприетото разрешение е въпрос на законодателна целесъобразност и не противоречи на Конституцията.
Противоположно е разбирането на проф.
Митов. Основен аргумент е вътрешно противоречивата законодателна техника, при
която в досъдебното производство и при
предаването на съд се използва един подход,
а при произнасянето по същество в съдебната
фаза на делото – съвсем друг. Според него е
накърнено правото на защита и на еднакво
отношение на закона, разширява се предметът на доказване в процеса и се нарушават
принципите на административното наказване.
Систематичното място на разпоредбите,
чиято конституционност се оспорва, е в глава
двадесета със заглавие „Съдебно заседание“,
раздел VI „Постановяване на присъдата“. С
тях се създава възможност, след като е проведено пълно съдебно следствие по внесения
обвинителен акт (евентуално и по измененото
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обвинение в хипотезата на чл. 287 НПК) и са
изслушани съдебните прения, първоинстанционният съд, ако намери, че деянието не
съставлява престъпление и подсъдимият бъде
признат за невинен, да приеме, че деянието
съдържа признаците на административно
нарушение и съответно – да наложи на подсъдимия административно наказание. Така
съдът се овластява със своята присъда да
постанови, че подсъдимият следва да понесе
по-лека форма на държавна принуда, без да
е необходимо повторно, в отделно производство, пред друг държавен орган или съд да
се установяват същите факти, които са били
предмет на доказване в наказателното производството от общ характер.
Конституционният съд намира, че не е
налице твърдяната в искането несъвместимост на оспорваните разпоредби с чл. 243,
ал. 3 НПК и чл. 250, ал. 1, т. 2 и ал. 2 НПК.
Последните се отнасят за по-ранни стадии
на процеса, които предхождат насрочването
на заседанието за разглеждане на делото по
същество и цялостната процедура по събиране
и проверка на доказателствата. При условията
на чл. 243, ал. 3 НПК прокурорът е длъжен да
прекрати наказателното производство, защото
установеното деяние не съставлява престъпление, въпреки че съдържа признаците на
административно нарушение. Целта е да не се
допусне внасяне в съда на обвинителен акт за
деяние, което според самата прокуратура не
е престъпно. При условията на чл. 250, ал. 1,
т. 2 и ал. 2 НПК още в началния стадий на
съдебното производство – стадия по предаване на съд и подготвителните действия за
разглеждане на делото в съдебно заседание,
съдията-докладчик също е длъжен да прекрати наказателното производство, именно за
да не се допусне провеждане на наказателно
производство по същество за деяние, което
според съдържанието на обвинителния акт не
съставлява престъпление. И в двете хипотези е
поставена ясна разграничителна линия между
наказателно и административно производство, тъй като решаващият орган е длъжен
да изпрати съответните материали заедно с
веществените доказателства на компетентния
административен орган.
Оспорените разпоредби отразяват възможността впоследствие, в резултат на проведеното
съдебно следствие, при липсата на съществено изменение на обстоятелствената част на
обвинението и след изслушване на съдебните
прения, съдът да достигне до заключение,
че деянието не е престъпно, но че същото
съставлява административно нарушение и да
наложи административно наказание. В такъв
случай напълно разумно и логично би било в
постановената присъда да се реши въпросът
и за административната отговорност на подсъдимия, която да се обоснове с резултатите
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от приобщаването на доказателствените материали в публична и състезателна процедура,
основана на равнопоставеност и справедливост. Започването на нов процес по Закона за
административните нарушения и наказания
би било не само във вреда на ефективното
правосъдие, но би застрашило и правото на
гражданина на своевременно разглеждане на
неговото дело от съда (чл. 6 КЗЧПОС).
Конституцията не урежда подсъдността на
делата и не съдържа и забрана наказателният
съд по силата на закон да налага административни наказания. А изключението по чл. 125,
ал. 1 от Конституцията е неотносимо към
предмета на настоящото дело във връзка с
конституционосъобразността на разпоредбите
на чл. 301, ал. 4 НПК и чл. 305, ал. 6 НПК.
Не може да се споделят съображенията
на вносителя, че се накърнява правото на
защита, след като подсъдимият е подложен
на по-лека форма на държавна принуда и
понася административна вместо наказателна
санкция за извършеното деяние, което е било
предмет на наказателното дело. Както обвинителният акт, който е внесен в съда, така и
присъдата са за едно и също деяние, основават
се на едни и същи правнорелевантни факти.
Именно защото последиците от реализацията
на наказателната отговорност са най-тежките възможни в правния ред, гаранциите за
правото на защита в наказателния процес са
значително по-големи от тези, предоставени
на страните в административното и гражданското производство.
Налагането на административна вместо на наказателна санкция освен това е и
по-благоприятно за дееца. Наказателната
отговорност има последици далеч отвъд наложеното наказание, защото осъждането за
престъпление влияе неблагоприятно върху
общия правен статус на осъдения и в по-голяма степен засяга неговия авторитет като член
на обществото. В резултат на прилагането на
оспорените разпоредби подсъдимият остава
участник в една вместо в две последователни
процедури със съпътстващите ги разходи на
време и средства.
Накрая, трябва да се отбележи, че чрез
новоприетите разпоредби на чл. 301, ал. 4 и
чл. 305, ал. 6 НПК се преодоляват противоречията между съдебната практика при действието на предходната нормативна уредба и
изискването по чл. 4, параграф 2 от Протокол
№ 7 към КЗПЧОС, основано на принципа non
bis in idem. Европейският съд по правата на
човека е разработил критерии, според които
в много случаи административнонаказателното преследване по вътрешното право се
счита за наказателно обвинение по смисъла
на КЗПЧОС. Във връзка с това България е
била осъждана за нарушаване на правилото,
че никой не може да бъде предаден на съд и
съден за едно и също деяние два пъти, тъй като
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националното законодателство е допускало
образуването на ново административнонаказателно производство и съответно – налагането на административно наказание след
постановяване на влязла в сила оправдателна
присъда от наказателен съд.
По така изложените съображения искането
в тази му част следва да бъде отхвърлено като
неоснователно.
9. По искането за установяване на противоконституционност на разпоредбите на
чл. 336, ал. 1, т. 4, чл. 354, ал. 1, т. 3 и чл. 425,
ал. 1, т. 3 НПК
Разпоредбата на чл. 336, ал. 1, т. 4 НПК
предвижда, че: „Въззивният съд отменя присъдата и постановява нова присъда, когато
се налага да:
........................
т. 4 оправдае подсъдимия и да му наложи
административно наказание, когато извършеното деяние се наказва по административен
ред в предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи или когато съставлява
административно нарушение, предвидено в
закон или указ“.
По силата на чл. 354, ал. 1, т. 3 НПК, когато: „След разглеждане на подадената жалба
и протест касационната инстанция може да:
........................
т. 3 отмени присъдата или решението, да
оправдае подсъдимия и да му наложи административно наказание, когато извършеното
деяние се наказва по административен ред
в предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи или когато деянието
съставл ява а дминист рат ивно нару шение,
предвидено в закон или указ“.
По силата на чл. 425, ал. 1, т. 3 НПК:
„Когато намери искането за възобновяване
за основателно, съдът може да:
........................
т. 3 отмени присъдата или решението,
да признае подсъдимия за невинен и да му
наложи административно наказание, когато
деянието се наказва по административен
ред в предвидените от особената част на
Наказателния кодекс случаи или съставлява
административно нарушение, предвидено в
закон или указ“.
Обосновавайки искането си в тази част, вносителят развива съображения, аналогични на
изложените, във връзка с поддържаното искане
за противоконституционност на чл. 301, ал. 4
и чл. 305, ал. 6 НПК относно възможността
за налагане на административно наказание
в наказателното производство.
Според Асоциацията на прокурорите с
посочените разпоредби имплицитно се нарушава чл. 125, ал. 1 от Конституцията, защото
се създават предпоставки ВКС да упражнява
правомощие по съблюдаване за точното и еднакво спазване на административния закон по
отношение на административните нарушения.

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

В становищата си Министерският съвет,
главният прокурор, министърът на правосъдието и Българската съдийска асоциация
препращат към изложените съображения,
отнасящи се до оспорването на чл. 301, ал. 4
и чл. 305, ал. 6 НПК и също приемат, че разпоредбите не противоречат на Конституцията.
С тях се предвижда възможност за облекчаване на положението на подсъдимия, като,
без да се преразглеждат фактите по делото,
за извършеното деяние се прилага по-леката
отговорност – административната.
Проф. Манев и доц. Салкова считат, че
разпоредбите не са противоконституционни.
Според доц. Салкова те са аналогични на
съществуващите и до момента възможности
на въззивната и касационната инстанция по
чл. 337, ал. 1, т. 2 и чл. 354, ал. 2, т. 2 НПК
да наложат по-леко наказание.
Според проф. Митов оспорените разпоредби
са продължение на изложения във връзка с
оспорването на чл. 301, ал. 4 и чл. 305, ал. 6
НПК проблем на създаване неяснота при
упражняването на правото на защита на
подсъдимия.
Както вече беше отбелязано, Конституцията
не съдържа изрични норми относно разпределението по подсъдност на делата между
съдилищата. Очевидно е обаче, че подложените на контрол за конституционосъобразност
разпоредби по настоящото дело не засягат
компетентността на Върховния административен съд по споровете за законността на
актовете по чл. 125, ал. 2 от Конституцията.
Тя възлага на Върховния административен съд
„върховен съдебен надзор за точното и еднакво
прилагане на законите в административното
правораздаване“. Оспорените разпоредби на
чл. 336, ал. 1, т. 4, чл. 354, ал. 1, т. 3 и чл. 425,
ал. 1, т. 3 НПК не накърняват това правомощие. Вярно е, че те визират случаи, в които
се стига до налагане на административно
наказание в рамките на проведен наказателен
процес, който, както е отбелязано по-горе,
съдържа по-големи гаранции за правото на
защита, но като цяло се развива под надзора
на Върховния касационен съд – като контролна инстанция, като съд по възобновяването и като орган по абстрактно тълкуване
на наказателно-процесуалните норми. От
друга страна, по отношение на прилагането
на материалните закони с административен
характер надзорните функции на Върховния
административен съд не са засегнати. С досегашната си практика Конституционният съд
е приел, че надзорът за точното и еднакво
прилагане на законите, възложен на върховните съдилища, не е свързан задължително
с възможност за инстанционен контрол, а
може да се осъществява и чрез постановяване на обвързващи тълкувателни актове (в
този смисъл вж. Решение № 27 от 1998 г. по
к. д. № 20/98 г.; Решение № 3 от 2005 г. по
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к. д. № 2/2005 г.). Същественото в случая е,
че подложените на контрол за конституционосъобразност норми не изключват правото
на Върховния административен съд да издава
тълкувателни решения по въпроси, свързани
с правилното приложение на съответните
материални закони с административен характер, включително и когато са приложени
в процедурата пред наказателния съд. Точно
затова в подобни случаи на припокриване на
компетентности при установяване на противоречива или неправилна практика разпоредбата
на чл. 124, ал. 2 от Закона за съдебната власт
предвижда издаване на съвместни тълкувателни постановления на Върховния касационен
съд и Върховния административен съд.
Без да повтаря съображенията за конституционосъобразност на въведената в НПК
възможност за налагане в наказателното
производство на административна санкция,
Конституционният съд прави съответстващия
на тези съображения извод, че правомощията
на съда по чл. 336, ал. 1, т. 4, чл. 354, ал. 1,
т. 3 и чл. 425, ал. 1, т. 3 НПК са логична
част от цялостната реформа, осъществена с
новите разпоредби на ЗИДНПК (ДВ, бр. 63
от 2017 г.), чиято основна цел е привеждане
на наказателния процес в съответствие с
европейските стандарти.
10. По искането за установяване на противоконституционност на разпоредбите на
чл. 248, ал. 3, чл. 320, ал. 2, чл. 348, ал. 3,
т. 1, чл. 351, ал. 2 и чл. 360, ал. 2 НПК
Според оспорената разпоредба на чл. 248,
ал. 3 НПК: „В съдебно заседание на първоистанционния, въззивния и касационния съд не
могат да се правят възражения за допуснатите
нарушения на процесуалните правила по ал. 1,
т. 3, които не са били поставени на обсъждане
в разпоредителното заседание, включително
по почин на съдията-докладчик, или които
са приети за несъществени.“
Според чл. 348, ал. 3, т. 1 НПК нарушението
на процесуални правила е съществено, когато
„е довело до ограничаване на процесуалните
права на страните, ако не е отстранено“.
В другите оспорени в искането на ВАдвС
разпоредби законодателят конкретизира общото правило на чл. 248, ал. 3 НПК за различните
фази на наказателния процес. Така чл. 320,
ал. 2 НПК относно въззивното производство
разпорежда: „С жалбата и протеста не могат
да се правят възражения за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в
досъдебното производство, с изключение на
тези, свързани с допускане, събиране, проверка
и оценка на доказателствата и доказателствените средства“.
Член 351, ал. 2 НПК предвижда: „С касационна жалба и протест не могат да се правят
възражения за съществени нарушения на
процесуалните правила в досъдебното производство“.
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В чл. 360, ал. 2 НПК се казва: „С жалбата
и протеста не могат да се правят искания,
основани на съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство, с изключение на тези, свързани с
допускане, събиране, проверка и оценка на
доказателствата и доказателствените средства“.
Текстът е в глава двадесет и четвърта „Бързо
производство“.
Висшият адвокатски съвет твърди, че горепосочените разпоредби поотделно и като
съвкупност противоречат на чл. 31, ал. 4,
чл. 56, чл. 57, ал. 1, чл. 117, ал. 1 и 2, чл. 121,
ал. 1 и 2 и чл. 122, ал. 1 от Конституцията.
Според него с тях неоправдано се ограничава
основното право на защита на страните в
съдебната фаза на наказателния процес, като
на практика се препятства и дори дерогира
установяването на обективната истина.
В тази част искането се подк реп я о т
Съюза на съдиите, според който въведената преклузия засяга основния принцип по
чл. 13, ал. 2 НПК обективната истина да се
разкрива единствено по реда и със средствата,
предвидени в НПК.
Остана ли те заин тересовани ст рани, а
също и представилите правни мнения проф.
Манев, проф. Митов и доц. Салкова приемат,
че оспорените разпоредби не противоречат
на Конституцията, съответстват на целите
на правосъдието и не накърняват несъразмерно конституционните права на гражданите – участници в досъдебното производство.
Обединяващата идея на оспорените разпоредби е в чл. 248, ал. 3 НПК. Това е общо
правило, което е конкретизирано за съответните стадии в съдебната фаза на наказателния
процес.
Макар и включена в предмета на осъществявания в настоящото дело контрол за
конституционосъобразност, разпоредбата на
чл. 348, ал. 3, т. 1 НПК, която определя кога
нарушението на процесуалните правила е съществено, с изменението от 2017 г. (ДВ, бр. 63
от 2017 г.) само е прецизирана редакционно,
без да има промяна по същество. Налице е
още и съществената разлика в решаването на
проблема при регламентацията на въззивното
и касационно производство със ЗИДНПК от
2017 г. Докато чл. 320, ал. 2 и чл. 360, ал. 2
НПК изрично позволяват с въззивната жалба
и въззивния протест да се правят възражения
за допуснати в досъдебното производство
съществени нарушения на процесуалните
правила, свързани с допускането, събирането,
проверката и оценката на доказателствата и
доказателствените средства, такова изключение от въведеното общо ограничение не се
съдържа в чл. 351, ал. 2 НПК по отношение
на касационната жалба и касационния протест, въпреки че те в голяма степен определят
рамките на произнасянето на съда.
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Посегат елс т вата върх у п роцесуа л н и т е
права на обвиняемия и на пострадалия или
неговите наследници, които опорочават досъдебната фаза на наказателния процес за
престъпление от общ характер, са посочени
с въведените основания по т. 1 и 2, ал. 4 на
чл. 249 във връзка с чл. 249, ал. 2 НПК за
прекратяване в разпоредително заседание на
съдебното производство и връщане на делото
на прокурора (ДВ, бр. 63 от 2017 г.). Става
въпрос за процесуални нарушения, които са
несъвместими с правото на защита на съответните субекти на процеса и на практика
го изключват, но могат да бъдат отстранени
чрез надлежно осъществяване на необходимите процесуални действия. Само такива
нарушения са основание за прекратяване на
съдебното производство, образувано по внесения обвинителен акт, и връщане на делото
на прокурора. Конституционосъобразността
на дефиницията по чл. 249, ал. 4 НПК не се
оспорва от Висшия адвокатски съвет в настоящото производство.
Осъществяването на основното право на
гражданина по чл. 56 от Конституцията е
възможно само при получаване на ефективно
съдействие от държавата, съответно от нейните органи. В наказателния процес правото
на защита има многообразни проявления
както по отношение на лицата, обвинени в
извършване на престъпление, така и спрямо
лицата, пострадали от престъпни посегателства. Неоправданото забавяне в развитието на
производството, включително и чрез връщането му в предходна процесуална фаза, може
да обезсмисли същината на самото право.
Затова чл. 22 НПК въздига в основен принцип на наказателния процес разглеждането
и решаването на делата в разумен срок, като
с това отговаря и на изискването по чл. 6,
т. 1, изр. 1 КЗПЧОС. Защитата на правата и
законните интереси на гражданите, възложена
на съдебната власт по силата на чл. 117, ал. 1
от Конституцията, би била лишена от смисъл,
ако не е своевременна и ефективна.
Промените в Наказателно-процесуалния
кодекс, приети през 2017 г., продължават възприетия след въвеждането на Конституцията
от 1991 г. нов законодателен подход, насочен
към утвърждаване на съдебната фаза като
централна в наказателния процес. Във връзка
с това Конституционният съд неотклонно е
приемал, че единствено осигуреният достъп
на заинтересованите лица до състезателен
и публичен съдебен процес при равенство
на спорещите страни в смисъла по чл. 121
от Конституцията дава пълна гаранция за
реализиране на конституционното право на
защита (в тази насока вж. Решение № 10 от
2010 г. по к. д. № 10/2010 г.; Решение № 11 от
2016 г. по к. д. № 7/2016 г. и др.). В мотивите
на Тълкувателно решение № 14 от 2014 г. по
к. д. № 12/2014 г. съдът ясно е посочил, че
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„правото на съдебна защита, въпреки че не
е изрично формулирано в Основния закон, в
рамките на по-общата постановка на чл. 56 от
Конституцията трябва да се счита за принцип
на правовата държава“.
Оспорените разпоредби се отнасят само до
съдебната фаза на наказателното производство. С оглед на гореизложените принципни
съображения контролът за конституционосъобразност върху тях трябва да даде отговор на
следните въпроси: а) дали засягат изискванията
на Основния закон за справедлив и обективен съдебен процес; б) дали изключват или
ограничават правата и законните интереси на
субектите на правото на защита, които участват
в производството пред съда; и в) дали, доколкото предвиждат ограничения на права, тези
ограничения имат конституционно основание
с оглед на поставената законодателна цел и
изискването за съразмерност на ограниченията
на участващите в производството в светлината
на принципа на правовата държава по чл. 4,
ал. 1 от Конституцията.
След като по отношение на съдебната защита от Конституцията може да се извлече
предписание за ефективно правораздаване в
разумни срокове, усилията на законодателя да
ускори наказателния процес са конституционно оправдани. Утвърждаването на съдебната
фаза като основна за реализацията на правата
на участниците в наказателния процес дават
основание да се изисква по-голяма процесуална дисциплина и да се предотвратят условията за злоупотреба с право, стига взетите
мерки да не лишат разглеждането на делото
пред съда от обективност, справедливост и
състезателност. Във връзка с това промените
в НПК от 2017 г., освен че с неоспорената
разпоредба на чл. 249, ал. 4 НПК посочват
изчерпателно основанията за връщане на
делото от съда на прокурора, поставят още
и допълнителното изискване този въпрос да
бъде поставен на разглеждане и решен още в
началния стадий на съдебната фаза – по довод
на заинтересованите лица или по почин на
съда. Крайният момент е приключването на
нововъведеното разпоредително заседание с
окончателен съдебен акт (чл. 249, ал. 1 – 3
НПК). Последващото връщане на делото в
първата процесуална фаза е изключено по
силата на чл. 288, ал. 1 НПК (последно изм.,
ДВ, бр. 63 от 2017 г.), чл. 334, т. 1 НПК (последно изм., ДВ, бр. 44 от 2018 г.) и чл. 354,
ал. 3 НПК (последно доп., ДВ, бр. 32 от 2010 г.).
От чл. 247в НПК следва, че за разпоредителното заседание трябва да се призоват
прокурорът, подсъдимият, защитникът, пострадалият или неговите наследници, както
и ощетеното юридическо лице. Участниците
могат да поискат от първоинстанционния съд
да установи допуснатите в досъдебното производство отстраними съществени нарушения
на процесуалните правила и съответно – да
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изискат връщане на делото на прокурора.
Разбира се, пасивността им в този ранен етап
на съдебния процес може да се явява израз
на възприета процесуална тактика – вместо
да разчитат на по-благоприятно отношение
на прокуратурата след отстраняването на
съществените процесуални нарушения в досъдебното производство, да се доверят изцяло на състезателното начало в разглеждане
на делото пред независимия съд. При всяко
положение обаче възприетото законодателно
решение след разпоредителното заседание да
бъде изключена възможността за връщане на
делото на прокурора не е в несъответствие с
Конституцията. Трябва да се подчертае, че това
решение, както и конкретните разпоредби, с
които е реализирано, са извън предмета на
настоящия конституционен контрол, очертан
с искането на Висшия адвокатски съвет.
Според Конституционния съд тезата на
вносителя е основана на неточно възприемане на цялостната законодателна реформа и
връзките, които съществуват между отделните
разпоредби, включени в оспорения нормен
комплекс. Няма съмнение, че в състезателния
съдебен процес възраженията на страните са
основно средство за реализация на тяхното
право на защита, което не трябва да се нарушава. Оспорените норми обаче визират само
такива възражения, които могат да доведат
до прекратяване на съдебното производство
и връщане на делото в досъдебната фаза. При
положение, че на легитимно основание след
разпоредителното заседание тази възможност
окончателно е отпаднала, възражения с такъв
характер са безпредметни, защото не могат
да ползват нито обвиненото лице, придобило
качеството на подсъдим, нито пострадалия,
придобил качеството на частен обвинител и/
или граждански ищец. Изричното им посочване в закона не е било необходимо, но не може
да се окачестви като противоконституционно.
От отпадането на възможността за връщане
на делото на прокурора в никакъв случай не
следва, че участниците в разпоредителното
заседание, конституирани в качеството на
страни в състезателния съдебен процес, не
разполагат в пълнота с всички възможности
при равенство на средствата да защитят своите
права и законни интереси. Първо, нарушенията по чл. 249, ал. 4 НПК са отстраними,
а отстраняването може да се осъществи и в
съдебната фаза на процеса, включително и по
искане на заинтересованите страни. Второ,
тези недостатъци никога не могат да ползват
обвинителната власт, дори и само защото са
допуснати, когато е упражнявала функциите
по ръководство и надзор на наказателното
производство.
Следва да се подчертае, че в кръга на
съществените нарушения на процесуалните
правила, допуснати на досъдебното производство, законодателят не включва само отстра-
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нимите, посочени в дефиницията по чл. 249,
ал. 4 НПК, които изчерпват основанията за
връщане на делото на прокурора, а още и
съществените процесуални нарушения по
допускане, събиране, проверка и оценка на
доказателствата. Последните винаги могат да
бъдат предмет на възражение по въззивната
жалба и това е посочено изрично в чл. 320,
ал. 2 и чл. 360 ал. 2 НПК. От чл. 248, ал. 3
НПК също следва, че освен ограничения кръг
от възражения, подлежащи на разглеждане в
разпоредителното заседание, остават допустими всички останали възражения, които
могат да ползват страните в съдебния процес.
Обстоятелството, че делото вече не може да
бъде върнато в досъдебната фаза и във връзка с това преклудирането на съответните
на тази възможност възражения, не засяга
основополагащите права на обвиняемия по
чл. 55 НПК, съответно на пострадалия по
чл. 75, чл. 79 и чл. 87 НПК, в придобитото
от тях качество на равнопоставена страна в
съдебния процес – подсъдим, частен обвинител и граждански ищец. Така са запазени
всички необходими предпоставки за ефективно
участие на спорещите страни в процесуалната
дейност на съда по надлежно приобщаване
на доказателствени материали, която изцяло
е насочена към установяване на обективната
истина. От чл. 248, ал. 3, чл. 348, ал. 3, т. 1,
чл. 320, ал. 2 и чл. 360, ал. 2 НПК не произтича саниране на процесуалните действия,
извършени на досъдебното производство при
съществено нарушение на закона, включително
и когато характерът на нарушението съвпада с
някоя от хипотезите, визирани в чл. 249, ал. 4
НПК. Например, ако на съдебното следствие
се докаже, че защитникът фактически не е
присъствал на разпита на обвиняемия пред
орган на досъдебното производство, въпреки
че такова присъствие е отразено в съставения
протокол, съдът би имал пълното основание,
включително и по направено възражение, да
откаже прочитане на дадените обяснения по
реда на чл. 279, ал. 2 НПК.
Крайният извод от гореизложеното е, че
оспорените с искането разпоредби на чл. 248,
ал. 3, чл. 320, ал. 2, чл. 348, ал. 3 и чл. 360,
ал. 2 НПК не накърняват правото на защита
в равнопоставеното състезание между противостоящите страни в наказателния процес
пред независимия и подчинен само на закона
съд, нито допускат ограничения на правата
на обвиняемия, надхвърлящи необходимото
за осъществяване на правосъдието. Затова
доводите на вносителя на искането за тяхната противоконституционност, основани на
чл. 31, ал. 4, чл. 56, чл. 57, ал. 1, чл. 117, ал. 1
и 2, чл. 121, ал. 1 и 2 и чл. 122, ал. 1 и 2 от
Конституцията, са неоснователни.
Според Конституционния съд единствено
разпоредбата на чл. 351, ал. 2 НПК е несъвместима с Конституцията. В съответствие
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с мястото на Върховния касационен съд в
йерархията на съдилищата чл. 124 от Констит у ци ята му възлага правомощието да
осъществява върховен съдебен надзор за
точното и еднакво прилагане на законите от
всички съдилища, включително и в областта
на наказателното правораздаване. Надзорът
се извършва както чрез издаване на нарочни
актове за тълкуване на законите, които са
задължителни за съдилищата, така и чрез
инстанционната компетентност на съда (Решение № 2 от 2005 г. по к. д. № 9/2004 г.).
Върховният касационен съд не може да бъде
ограничаван от законодателя в обема на
упражняваните от него конституционни правомощия. В случая това означава, че законът
трябва да осигури възможност касационният
контрол да се разпростре върху всички съществено накърняващи правото на защита
на страните нарушения на наказателната
процедура, без оглед на фазата, в която са
допуснати. Само тогава чрез касационното
производство могат да се осъществят пълноценно и ефективно функциите, визирани
в чл. 124 от Конституцията.
Прави впечатление значителната разлика
в съдържанието на разпоредбата на чл. 351,
ал. 2 НПК и разпоредбите на чл. 320, ал. 2 и
чл. 360, ал. 2 НПК, които изрично признават
допустимостта на възражения, свързани с
нарушенията на досъдебната процедура по
приобщаване на доказателствени материали.
В резултат на това се създава впечатление,
че с касационната жалба не могат да бъдат
п равени никак ви доводи за доп уснат и в
досъдебната фаза съществени процесуални
нарушения, включително и такива, които съгласно чл. 248, ал. 4 НПК изобщо не са били
предмет на разглеждане в разпоредителното
заседание. Най-малкото в несъответствие с
принципа на правовата държава се създава
неяснота дали в жалбата, на основата на която
се лимитира произнасянето на касационната
инстанция, страните могат да се позовават
на съществени нарушения на досъдебната
процедурата по допускане, събиране, проверка
и оценка на доказателствата, използвани от
въззивния съд за обосноваване на заключенията по правнорелевантните факти. При
всяко положение справедливият наказателен
процес изисква заинтересованата страна да
може да се позовава пред касационния съд
на такива закононарушения, макар същите
да са обусловили процесуален дефект и на
подлежащия на контрол въззивен съдебен акт.
В заключение, според Конституционния
с ъд о т с ъщес т ву ва щата нес ъгласу ва нос т
между чл. 351, ал. 2 НПК и чл. 320, ал. 2
и чл. 360, ал. 2 НПК произтича неяснота и
противоречивост, които обуславят несъвместима с чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 124 от
Конституцията нестабилност и несигурност
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в правоприлагането, обективни затруднения
при реализирането на правото на защита
по чл. 56 от Конституцията в касационното производство – за обвинените лица и за
пост ра да ли те от п рест ъп лението. Затова
чл. 351, ал. 2 НПК трябва да бъде обявена
за противоконституционна.
По изложените съображения Конституционният съд на основание чл. 149, ал. 1, т. 2
от Конституцията и чл. 22, ал. 1 от Закона
за Конституционен съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционни разпоредбите на чл. 247в, ал. 1, т. 3 в частта „в
случаите на чл. 94, ал. 1“ и чл. 351, ал. 2 от
Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ,
бр. 86 от 2005 г.; последно изм. и доп., ДВ,
бр. 44 от 2018 г.).
Отхвърля искането на Висшия адвокатски
съвет за установяване на противоконституционност на: чл. 73а, ал. 2 и чл. 416, ал. 5; чл. 227,
ал. 5; чл. 248а и чл. 252, ал. 2 в частта „или,
когато е констатирал очевидни фактически
грешки в обвинителния акт“; чл. 358, ал. 2;
чл. 301, ал. 4 и чл. 305, ал. 6; чл. 336, ал. 1,
т. 4, чл. 354, ал. 1, т. 3 и чл. 425, ал. 1, т. 3;
чл. 248, ал. 3, чл. 320, ал. 2, чл. 348, ал. 3, т. 1
и чл. 360, ал. 2 от Наказателно-процесуалния
кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; последно
изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 2018 г.).
Отклонява искането на Висшия адвокатски
съвет за установяване на противоконститу
ционност на: чл. 50 и чл. 81, ал. 3 в частта
„или в едномесечен срок от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство на основание,
че престъплението се преследва по тъжба на
пострадалия“ и чл. 63, ал. 2, т. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86
от 2005 г.; последно изм. и доп., ДВ, бр. 44 от
2018 г.) и прекратява делото в тази му част.
Съдия Кети Маркова е подписала решението с особено мнение по чл. 247в, ал. 1,
т. 3 в частта „в случаите на чл. 94, ал. 1“ от
Наказателно-процесуални я кодекс. Съди я
Гроздан Илиев е подписал решението с особено мнение по: чл. 248а и чл. 252, ал. 2 в
частта „или, когато е констатирал очевидни
фактически грешки в обвинителния акт“; чл. 336,
ал. 1, т. 4, чл. 354, ал. 1, т. 3 и чл. 425, ал. 1,
т. 3; чл. 248, ал. 3, чл. 320, ал. 2 и чл. 360,
ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс.
Съдия Румен Ненков е подписал решението
с особено мнение по: чл. 50 и чл. 81, ал. 3
в частта „или в едномесечен срок от деня, в
който пострадалият е получил съобщение за
прекратяване на досъдебното производство на
основание, че престъплението се преследва по
тъжба на пострадалия“ и чл. 63, ал. 2, т. 4 от
Наказателно-процесуалния кодекс.
Председател:
Борис Велчев
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ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдията Кети Маркова
по конституционно дело № 12 от 2017 г.
Подписах с особено мнение решението, с
което се обявява за противоконституционна
разпоредбата на чл. 247в, ал. 1, т. 3 в частта „в
случаите на чл. 94, ал. 1“ от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), тъй като не споделям
както крайния извод, така и подкрепящите го
съображения, изложени в мотивите. Изразявам
убеждението си, че конституционосъобразният
изход от настоящия конституционен спор беше
отхвърляне на искането за установяване на
противоконституционност на чл. 247в, ал. 1,
т. 3 НПК във визираната му част. Съображенията ми са следните:
Оспорената наказателнопроцесуална норма
е част от новоприетата цялостна уредба на
разпоредителното заседание, която е класически пример на преуреждане на конкретната
материя. Само по себе си разпоредителното
заседание не е някаква революционна новост,
нещо необичайно или непознато на българското наказателнопроцесуално право. Напротив,
историческият преглед показва, че въпреки
различните характеристики и особености
разпоредителното заседание (както и да е бил
наименуван в НПК този стадий на съдебната
фаза на процеса във времето) е постоянен
предмет на всички предходни наказателнопроцесуални кодекси. В това отношение и
действащият понастоящем НПК не прави
изключение. Неизменно независимо дали се
произнася еднолично съдията-докладчик по
делото или съдебният състав винаги неговото
предназначение е било и е да подготви разглеждането на делото от първоинстанционния
съд, т. е. същинското съдебно заседание. Настоящата му правна регламентация не прави
изключение от установената правна традиция.
Разликата е, че сега са поставени нови акценти и изисквания – още преди началото на
съдебното заседание на първоинстанционния
съд да бъдат решени въпросите, свързани със
съдбата на отстранимите съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати на
досъдебното производство, представляващи
пречка за развитието на процеса в неговата
съдебна фаза. Впрочем каквато и да е била
нормативната рамка на този подготвителен
стадий на съдебната фаза на наказателния
процес, винаги НПК е регламентирал правомощието на съдията-докладчик, респ. на
съда, да прекрати съдебното производство и
да върне делото на прокурора при констатации за допуснати съществени нарушения на
процесуалните правила, да прекрати или спре
наказателното производство при наличие на
съответните основания за това.
Разпоредбата на чл. 247в НПК е част
от комплекса нормативни нововъведения,
отнасящи се до правната регламентация на
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процесуалните предпоставки – положителни
и отрицателни, за провеждане на разпоредително заседание от първоинстанционния съд,
с предназначение на законодателно ниво да
се уреди присъствието на участниците в него.
За да се изясни точното съдържание на
оспорената правна норма и едва след това
да се преценява нейното съответствие с Конституцията, е важно да се разгледа и обсъди
нейната цялостна структура. Така по отношение на лицата с трите отделни точки на ал. 1
на чл. 247в НПК законодателят императивно
урежда изрично и изчерпателно основанията за
задължително отлагане на разпоредителното
заседание, когато не се яви: 1) прокурорът; 2)
подсъдимият, ако явяването му е задължително
освен в случаите на задочно производство; и
3) защитникът – в случаите на задължителна
защита (по чл. 94, ал. 1 НПК). В ал. 2 и 3
на чл. 247в НПК уредбата вече е различна
и се отнася до процесуалното поведение на
пострадалия или неговите наследници, или
ощетеното юридическо лице. Според ал. 2
неявяването на визираната категория лица
без уважителна причина не е пречка за провеждане на разпоредителното заседание, а
съгласно ал. 3 разпоредителното заседание
отново не се отлага в случаите, когато същите
не са намерени на посочен от тях адрес за
призоваване в страната.
Анализът на нормата според мен предпоставя извода за един специфичен, конкретно
избран от законодателя подход и използвана
нормотворческа техника, свеждащи се до създаване на изрична уредба само и единствено на
основанията, предпоставящи задължителното
отлагане на разпоредителното заседание, същевременно противопоставени на тези, които
дефинитивно не представляват основание за
неговото отлагане. Казано с други думи, това
означава, че законът урежда изрично и изчерпателно само процесуалните предпоставки,
при които съдът задължително и безусловно
отлага разпоредителното заседание, както и
тези, при които той задължително дава ход
на делото. Логиката на това законодателно
разрешение е ясна – стриктно лимитиране
само на онези страни в наказателния процес,
без чието присъствие по дефиниция не може
да бъде проведено каквото и да било съдебно
производство за престъпление от общ характер – прокурор, както и подсъдим и защитник,
когато това е задължително.
От друга страна, е очевидно, че така конструираната правна норма не съдържа изрична
уредба и по отношение на множеството други
възможни хипотези, които поначало всякога
ще се позиционират между посочените две
„крайни“ визирани в закона основания. Точно
затова конкретните релевантни основания
извън изрично регламентираните, относими
при решаване на въпроса дали да се проведе

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

разпоредителното заседание или да се отложи,
ще подлежат на преценка от органа по ръководство и решаване на делото в съдебната фаза
на процеса, и то за всеки конкретен случай,
съобразно общите правила на НПК, които
не само не се дерогират, но задължително се
прилагат в синхрон и с основните принципи
на наказателния процес, включително прогласеният с чл. 15 НПК, установяващ правото
на защита. Казаното с пълна сила се отнася
и за специфичните въпроси, които съдът
решава в разпоредително заседание. По този
начин се създава гаранция за пълноценното
упражняване на всички процесуални права,
предоставени на привлеченото към наказателна отговорност лице в защита на неговите
права и законни интереси в коментирания
стадий на производството. В този смисъл е и
водещото разбиране на наказателнопроцесуалната теория по обсъждания въпрос – Вж. напр.
акад. Стефан Павлов „Наказателен процес на
Народна република България“.
Намирам, че изводът за противоконституционност на оспорената част от разпоредбата
на чл. 247в, ал. 1, т. 3 НПК поначало е изграден на базата на неправилни по мое виждане
изходни позиции. Мнозинството съдии приема, „че съдът не е длъжен да отложи делото,
насрочено за разглеждане в разпоредително
заседание, щом участието на защитник не е
задължително по закон, дори когато упълномощеният от подсъдимия защитник не се явява
по уважителни причини“. Разсъждавайки на
тази основа, стига и по-далеч, заключавайки,
че „от оспорената разпоредба, тълкувана по
аргумент за противното, следва, че, когато
адвокатската защита не е задължителна в
хипотезите по чл. 94, ал. 1 НПК, за съда
няма друга алтернатива освен да даде ход
на разпоредителното заседание, въпреки че
упълномощеният защитник не се е явил“.
Според мен вярно е точно обратното. В
заложената хипотеза, използвана като илюстрация на поддържаната теза – неявяване на
упълномощен защитник по уважителна причина, в случая, когато адвокатската защита не
е задължителна при условията на чл. 94, ал. 1
НПК, за съда не само че има друга алтернатива
освен да даде ход на разпоредителното заседание, но нещо повече – при такива данни той
ще бъде длъжен да отложи делото и да насрочи
разпоредителното заседание за друга дата. Тук
намирам още един основен недостатък – едностранчивото тълкуване, предпоставило и
приетия неправилен краен извод.
Избраният от мнозинството съдии като
единствен използван тълкувателен способ в
случая – този на тълкуване по аргумент за
противното, намирам за недостатъчен за постигане целта на всяко тълкуване на правна
норма – да се разкрие нейното точно и пълно
съдържание, смисъл и значение, и то по един
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ясен и безспорен начин. Ако се позовем на
сполучливия израз на проф. Ив. Апостолов
става дума за „дейност, насочена към намиране на правото въз основа на закона“, която
по настоящото дело остана неосъществена.
Освен по аргумент за противното оспорената
норма би следвало да бъде подложена също
на историческо, логическо, систематично,
телеологично и г раматическо т ълк у ване.
Съчетаването на повече от един начин за
тълкуване на оспорената норма, в контекста
и на спецификата на структурата, възприета
от законодателя, би довело до действителното
изясняване на нейния точен смисъл, каквото
впрочем е и изискването на чл. 46, ал. 1 от
Закона за нормативните актове (ЗНА). Убедена
съм, че ако беше избран този тълкувателен
подход и едва след това се пристъпеше към
оценката за конституционност, крайният извод
би бил различен.
Оспорената норма не би могла да се разглежда изолирано и от процесуалноправната
уредба на съдебното заседание, уредена от глава
двадесета от НПК – все пак разпоредителното заседание е в категорията подготвителни
действия за разглеждане на делото в съдебно заседание и следователно най-високият
стандарт на защита на правата и законните
интереси на страните и участниците в наказателния процес е този, чието осигуряване
законът дължи за неговата централна фаза,
и по-конкретно за същинското съдебно заседание, тъй като в него се решават основните
въпроси на съществото на делото – за вината
и отговорността на дееца. И най-беглата съпоставка на разпоредбите на чл. 247в НПК
и чл. 271 НПК показва колко по-пестелива е
първата в сравнение с доста по-детайлната и
подробна уредба на чл. 271 НПК. Изложеното
по-горе относно изричното регламентиране
само на основанията, при които задължително
производството се отлага, респ. се дава ход
на делото, наред с „мълчанието“ на закона
по отношение на всички останали възможни
междинни хипотези обосновава единствено
извода, че решението за тези неуредени случаи е предоставено в дискрецията на съда.
Неговата преценка обаче не е и не може да
бъде произволна. Тя произтича, на първо
място, от конституционно установеното право
на защита на гражданите съгласно чл. 56 от
Конституцията, наред и с конституционното изискване на осигуряване на равенство
и условия на състезателност на страните в
съдебния процес – чл. 121, ал. 1 от Конституцията, чиито разпоредби имат непосредствено
действие (чл. 5, ал. 2 от Конституцията); на
второ – от основните начала, прогласени като
основни принципи на наказателния процес:
правото на защита (чл. 15 НПК), равенство
на гражданите в наказателното производство
(чл. 11 НПК), състезателност и равни права на
страните (чл. 12 НПК); и на трето – от про-
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цесуалната уредба на решаването на въпроса
за даване ход на делото в съдебно заседание
(чл. 271 НПК). Съгласно чл. 271, ал. 9 НПК,
за да вземе решението си, във всички случаи на неявяване на призовани лица съдът
изслушва страните по въпроса следва ли да
се даде ход на делото. Все пак, доколкото
разпоредителното заседание е вид съдебно
заседание, макар и в подготвителния стадий
на съдебната фаза, по отношение участието
на защитата режимът не може да бъде друг
освен идентичен. Всяка друга интерпретация
на закона ще го направи неприложим, наймалкото защото без отговор остава въпросът
как ще следва да процедира съдът в случаите,
оставащи извън обсега на изрично уредените.
Действително не е имало пречка законодателят изрично да регламентира правомощието
на съда за преценка в хипотезите, оставащи
извън изрично установените по чл. 247в,
ал. 1 – 3 НПК, но, както става ясно, този
извод успешно се извежда по тълкувателен
път. Още повече процесуалните норми могат
да бъдат прилагани и по аналогия.
Важно и необходимо е изрично, ясно и
недвусмислено да се каже, че отстъпление от
правото на защита на подсъдимия в закона
няма, не може да има и не може да бъде допускано. Неговото гарантиране, осигуряване
и ефективно и пълноценно у пра ж н яване
задължително следва да стои в основата на
така очертаната от НПК съдебна преценка за
всички случаи, които не попадат в предметния обхват на обсъжданата изрична уредба.
Прегледът на съществуващата съдебна
практика показва, че масово съдилищата
тълкуват, разбират и прилагат процесуалния
закон относно провеждането на разпоредително заседание, включително и обсъжданата
разпоредба на чл. 247в, ал. 1, т. 3 НПК, в
оспорената є част, в унисон с правото на
защита на подсъдимите лица. Това недвусмислено показва, че конституционен проблем
със законодателното уреждане на правото
на защита в разпоредително заседание за
правоприлагането не съществува.
С оглед изложеното до тук не мога да
споделя и пространните съображения, изложени в мотивите на решението в подкрепа на
тезата, че подсъдимият се лишава изцяло от
квалифицирана правна подкрепа с едва ли не
фатални за него последици предвид спецификата на производството. Това се отнася и за
извода, че водещо в случая било намерението
на законодателя за процесуална икономия и
бързина в производството, постигано с цената
на неоправдано и несъразмерно ограничение
на правото на защита. Изискването за приключване на наказателните производства в
разумни срокове произтича от разпоредбата на
чл. 6 КЗПЧОС, установено и като принцип на
процеса, според чл. 22 НПК. Несъблюдаването
му води до редица неблагоприятни последици
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както за страните в процеса, така и за органите
на съдебната власт по Закона за отговорността
на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ),
а и за държавата като страна по делата пред
Европейския съд по правата на човека. В този
смисъл не намирам основание да се съглася
законодателните мерки с вътрешноправен характер, насочени към ускоряване на процеса,
да бъдат оценявани по дефиниция негативно,
освен когато легитимната цел се постига с
цената на непропорционални ограничения,
по-големи от необходимите за осъществяване
на правосъдието. Конкретният случай обаче
не е такъв.
Не намирам състоятелни аргументи да
се солидаризирам и с разбирането, че се
нарушават принципите на справедливия процес по чл. 121, ал. 1 от Конституцията, със
съображения, че прокуратурата е единно и
централизирано учреждение, а прокурорите – заменяеми, но въпреки това неявяването
на прокурор винаги съставлява основание за
отлагане на разпоредителното заседание, докато отсъствието на защитник не се третира
като такова. Изводът на мнозинството съдии,
че законът поставя защитата в по-неблагоприятно положение очевидно не държи сметка, че
разпоредително заседание се провежда само
по наказателни дела от общ характер, образувани по внесен обвинителен акт, при които
от началото до края на съдебното производство участието на прокурора е задължително,
т. е. то не може да бъде проведено без него.
Прокурорът повдига и поддържа обвинението
за престъпления от общ характер и участва
в съдебното производство като държавен
обвинител – чл. 46, ал. 1 и ал. 2, т. 3 НПК.
Позоваването на Решение № 9 от 1998 г. по
к. д. № 6/1998 г. с лаконичната констатация,
че норма с идентично съдържание – чл. 269,
ал. 2, т. 3 НПК (отм.) е била обявена за
противоконституционна, а съдът не намира
основание да се отклони от застъпеното в акта
разбиране, намирам за неудачно. Най- малкото
защото обявената за противоконституционна
норма не е с идентично съдържание, както
се приема, въпреки сходния предмет. Вярно
е, че и в двата случая се третира правото на
защита на подсъдимия в съдебното производство, но приликите са само до тук. Различни
са правните норми, предмет на оценката за
конституционност по к. д. № 6/1998 г. и по
настоящото. Същественото в случая е не
толкова, че в първия случай става дума за
участието на защитник в съдебно заседание,
а в настоящия – в разпоредително, колкото,
че цялостният подход на законодателя, обективиран в контролираната за конституционност правна рамка е различна. При чл. 269,
ал. 1 – 6 НПК (отм.), както и при чл. 271 от
действащия НПК законодателят е възприел
казуистичното уреждане, като изрично и в
пълнота е регламентирал отсъствието на кои
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конкретни страни и участници в процеса е
основание за отлагане на делото и на кои – не
е, при отчитане също и на причините за неявяването за част от тях. При чл. 247в НПК,
както вече изтъкнах, той е значително попестелив във формулировката. Задоволил се
е да посочи само страните, чието неявяване
представлява абсолютна процесуална пречка
за даване ход на делото в разпоредително заседание, оставяйки всички останали случаи
на преценката на съда. Именно казуистичната
уредба в чл. 269 НПК (отм.) е в основата на
заключението на Конституционния съд по
цитираното дело, че разпоредбата на чл. 269,
ал. 2, т. 3 НПК (отм.) в оспорената си част
е противоконституционна, защото, видно от
мотивите, поставя подсъдимия с оглед участието на неговия защитник в по-неблагоприятно
положение от останалите страни – вкл. частен
обвинител, граждански ищец, както и техните
процесуални представители, предвиждайки
по отношение на тях различен режим на
отлагане на делото.
Изразявам позицията си, че само по себе
си наличието на възможни два противоположни извода: за противоконституционност на
оспорената норма, възприет от формираното
мнозинство, наред с аргументираното до тук
алтернативно заключение – за съответствие с
Конституцията, успешно предпоставяше възможността настоящият конституционен спор
да приключи с приемането на конформно с
Конституцията тълкуване в изложения погоре смисъл. Този въпрос обаче остана изцяло
необсъден и не намери място в мотивите на
решението.
Накрая, държа да обърна внимание и на
правните последици от интервенцията на
Конституционния съд в конкретния случай,
които съвсем не са за подценяване. Съгласно
чл. 151, ал. 2 и 3 от Конституцията след влизане в сила на решението ще продължи да
действа разпоредбата на чл. 247в, ал. 1, т. 3
НПК вече със съдържание – „защитникът“.
Какво означава това? Отговорът е еднозначен
и се свежда до задължително отлагане на
разпоредителното заседание, когато не се яви
защитникът. Тук обаче не може да се прави
паралел с участието на прокурора (чл. 247в,
ал. 1, т. 1 НПК), защото, както вече се изтъкна,
няма как в съдебната фаза на процеса да се
провежда каквото и да е съдебно наказателно
производство за престъпление от общ характер без държавния обвинител. Присъствието
на подсъдимия (чл. 247в, ал. 1, т. 2 НПК)
остава основание за отлагане на разпоредителното заседание само когато явяването му
е задължително извън случаите на задочно
производство. Достига се до положението, че
в този си вид по отношение на защитника
законът вече изобщо не държи сметка дали
той отсъства поради обективна невъзможност
или друга уважителна причина или не, дали
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защитата е задължителна или не, и в крайна
сметка дали подсъдимият въобще желае да
има защитник, когато тя не е задължителна
на някое от основанията по чл. 94, ал. 1 НПК.
Дори и когато няма никакво съмнение, че
неявяването на защитник, който е редовно
уведомен, съгласно чл. 247б, ал. 2 НПК (за
когото законът въобще не предвижда задължение да сочи причина за отсъствието си)
цели единствено създаване на пречки за провеждане на производството, съдът се оказва
лишен от всякаква процесуална възможност
да изпълни предписаните му за разпоредителното заседание процесуални действия. Така
при наличието на упълномощен защитник той
очевидно не може да назначи служебен. Налице е пречка да назначи и резервен защитник
при условията на чл. 94, ал. 4 НПК, защото
това си правомощие съдът може да упражни
единствено по дела за тежки престъпления,
при наличието и на останалите, визирани
в закона предпоставки. На практика това
означава още, че възникналата в резултат на
настоящото решение законодателна рамка
позволява по отношение на наказателните
дела от общ характер за престъпления, които не са тежки по смисъла на чл. 93, т. 7 от
Наказателния кодекс (НК), разпоредителното
заседание да бъде отлагано неограничен брой
пъти, дори да се достигне до изтичането на
абсолютната давност за наказателно преследване. Изправяме се и пред абсурдността на
положението в същинското съдебно заседание
да е допустима замяната на защитник, разбира
се, без да се накърни правото на защита на
подсъдимия (срв. чл. 271, ал. 1, т. 3 НПК),
докато в заседанието, което го подготвя, това
да се оказва правно невъзможно. Не мога да
се съглася и с аргументите за важността на
разпоредителното заседание в контекста на
последиците от него, защото дори сама по
себе си съпоставката със съдебното заседание,
в което съдът решава въпросите за вината и
отговорността на дееца – виновен – невинен;
осъден – оправдан, не би могла да подкрепи
подобна позиция.
Въвеждайки на практика един нов стандарт
на задължителна защита в разпоредително
заседание, каквато законодателят не е предвидил, при това в тежка колизия с общите
правила на НПК, Конституционният съд се
оказа позитивен законодател – роля, която в
системата на разделение на властите не му
принадлежи и която трайно, последователно
и категорично е отричал с актовете си.
Мотивирана от изложените съображения
подписах решението в посочената му част с
особено мнение.
Конституционен съдия:
Кети Маркова
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ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдията Гроздан Илиев
по конституционно дело № 12 от 2017 г.
Подписах с особено мнение по т. 6, 9 и
10 от решението по следните съображения:
По искането за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 248а
НПК и на разпоредбата на чл. 252, ал. 2 НПК
в частта „или когато е констатирал очевидни
фактически грешки в обвинителния акт“ (т. 6
от решението).
С оспорената разпоредба на чл. 248а НПК
(обн., ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.)
за първи път се създава процесуална уредба
за отстраняване на очевидни фактически
грешки (ОФГ), допуснати при изготвянето на
обвинителния акт. Приетата от законодателя
уредба на процесуалния механизъм, чиято
основа е понятието „очевидна фактическа
грешка“, страда от съществени недостатъци,
които не могат да се сведат до лоша законодателна техника, защото влизат в противоречие
„до степен на отрицание“ (Решение № 7 по
к. д. № 6 от 2004 г.) с разпоредбите на чл. 56,
чл. 117, ал. 1, чл. 121, ал. 1 и чл. 122 от Конституцията. Такова противоречие е налице и
с принципа на правовата държава, уреден в
чл. 4 от Конституцията.
Процесуалната уредба на нов институт
изисква ясно и точно определяне на неговата съдържателна част. Условието, за да
бъде открита процедурата по чл. 248а НПК,
е наличие на очевидни фактически грешки
в обвинителния акт. Щом като оспорената
разпоредба урежда едно изключение/отклонение от типичното развитие на процеса,
необходимо е условието, при което изключението ще бъде приложено, да бъде изрично
определено с процесуалния закон. Дали това
ще бъдат посочени в закона основни критерии или легално определение на понятието
„очевидна фактическа грешка“ е въпрос на
законодателна целесъобразност – изборът е
предоставен на законодателя. Липсата на ясно
очертано съдържание на условието води до
несъответствие на оспорената разпоредба с
изискването за еднакво приложение на закона на основата на предварително установени
и известни за всички критерии. В крайна
сметка това са изисквания, произтичащи от
конституционния принцип за върховенство на
закона, и тяхното неспазване води до противоконституционност на разпоредбата поради
противоречие с чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
Липсата на легално определяне на условието
не създава предпоставки за правна сигурност,
защото не позволява формиране на предвидима, последователна и вътрешна обоснованост
на съдебната практика по приложението на
оспорената разпоредба. На съда се предоставя широка дискреция при приложението
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на института, което крие риска за съдебен
произвол и до прилагането му за решаване
на проблеми, предмет на други процесуални
уредби, каквито са изменение на обвинението, отстраняване на съществено нарушение
на процесуалните правила, включително вътрешни противоречия в обвинителния акт. В
последните хипотези това води до съществено
нарушаване правото на защита на подсъдимия.
Мнозинството от КС не възприема съображенията за възможен съдебен произвол при
тази уредба на института, като се позовава
на практиката на КС, според която правилното прилагане на закона е въпрос на законосъобразно, компетентно и добросъвестно
изпълнение на възложените правомощия. При
положение, че законът страда от недостатъци,
допуснати при неговото приемане, каквито
несъмнено са налице, от правоприлагащия
орган не може да се изисква да осигури правилното му приложение.
В решението се обсъжда правната характеристика на ОФГ от теоретичен аспект, както
и уредбата є в други клонове на правото.
В наказателния процес обаче не може да се
прилагат по аналогия институти от други
правни клонове, поради това че наказателното
производство води до съществено ограничаване на правата и свободите на гражданина
в качеството м у на обвин яем/подсъдим,
каквото не се наблюдава в другите клонове,
където и уредбата на института в процесуално
отношение е коренно различна.
Неяснотите и затрудненията, с които ще
бъде съпроводено приложението на чл. 248а
НПК, по отношение на предпоставките за
неговото приложение, могат да се обяснят и с
липсата на мотиви, от които да е видна волята
на законодателя. Институтът не е включен
в основния законопроект за изменение на
процесуалния закон, внесен от Министерския съвет и приет на първо гласуване. Това
е сторено при второто четене и гласуване на
законопроекта, при липсата на мотиви и последващо обсъждане в пленарна зала, когато
е бил приет без възражения, което сочи и на
несъобразяване с предписания конституционен
ред, предвиждащ приемане на закон с две
гласувания (чл. 88, ал. 1 от Конституцията).
Анализът на процесуалната уредба на реда,
по който се извършва отстраняването на констатирани очевидни фактически грешки, също
води до извода за наличие на противоречия
с конституционните разпоредби, свързани с
гарантиране правото на защита на гражданите, равенство и условия за състезателност на
страните в съдебното производство.
Законодателят е предвидил процесуалния
ред за отстраняване на очевидни фактически
грешки като самостоятелно производство, което не се развива в рамките на разпоредителното заседание. Изразените противоположни
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становища, че това е част от разпоредителното
заседание, са лишени от основание. Това е
така, защото систематически разпоредбата на
чл. 248а НПК е разположена след текстовете
за разпоредителното заседание и съдържа
самостоятелна уредба на действията на съда,
различаващи се по съдържание от процесуалната му дейност по чл. 248 НПК. Уредбата
на разпоредителното заседание (чл. 248, ал. 1,
т. 1 – 8 НПК) императивно и изчерпателно
посочва въпросите, които се обсъждат, и сред
тях липсва въпросът за очевидната фактическа
грешка. Разпоредбата на чл. 248, ал. 5, т. 4 НПК
има друго съдържание – урежда действията
по насрочване на делото в съдебно заседание,
след като вече е приключило обсъждането на
въпросите (чл. 248, ал. 1, т. 1 – 8 НПК), предмет на разпоредителното заседание, поради
което от нея не могат да се черпят аргументи
в подкрепа на разбирането, че отстраняването
на очевидни фактически грешки трябва да
се разглежда като част от разпоредителното
заседание. Разпоредбата на чл. 248а, ал. 2
НПК също води до извода за обособеност на
производството по чл. 248а НПК.
Процесуалните действия по отстраняване на
очевидните фактически грешки се извършват
от съда в закрито заседание без участието
на подсъдимия. Производството в тази част
се развива между съда и прокурора, който
е длъжен в седемдневен срок да отстрани
констатираните грешки. При неспазване на
срока съдията-докладчик еднолично отменя
определението на съда за насрочване на делото и прекратява съдебното производство.
Според чл. 248а, ал. 2 НПК разпореждането
не подлежи на обжалване и протестиране.
Провеждането на закрито заседание лишава
подсъдимия от право на информирано участие
на този етап от наказателното производство
и прави невъзможно организирането и провеждането на защитата му срещу промените
в обвинителния акт, които внася прокурорът
по разпореждане на съда. Съдът е длъжен да
осигури равенство и условия за състезателност
на страните в наказателния процес (чл. 121
от Конституцията), но сам не може да стори
това, ако законът не ги гарантира и създава
условия за неравенство в процеса, какъвто е
настоящият случай.
Защитата срещу обвинението е ефикасна,
когато е упражнена и своевременно. Възможността на следващ етап от съдебната фаза на
процеса подсъдимият да атакува допуснатите
процесуални нарушения, при отстраняване
на очевидни фактически грешки с последваща отмяна на постановения съдебния акт и
връщане на делото за ново разглеждане, не
прави защитата своевременна и влиза в противоречие с основната цел на извършените
законодателни промени – да се осигури бързина в развитието на наказателния процес.
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По изложените съображения считам, че
разпоредбата на чл. 248а НПК относно реда
за отстраняване на очевидни фактически
грешки е в противоречие с чл. 56, 121 и 122 от
Конституцията, поради което трябва да бъде
обявена за противоконституционна. В тази
част оспорената разпоредба влиза в противоречие и с принципа на правовата държава,
защото е неясна относно крайния момент, в
който могат да се отстраняват очевидните
фактически грешки, акта, с който се извършва промяната в обвинителния акт, както и
наличие на вътрешно противоречие относно
възможността за проверка на разпореждането
по чл. 248а НПК по реда на инстанционния
контрол.
Процесуалната уредба на чл. 248а НПК не
предвижда краен срок за поправяне на очевидните фактически грешки, но не съдържа
и преклузия относно този срок, така както е
сторено в хипотезата на чл. 248, ал. 3 НПК,
относно пропуска да се правят възражения
за допуснати на досъдебното производство
отстраними съществени нарушения на процесуалните правила. Във връзка с това се
поставя въпросът означава ли тази непълнота
възможност отстраняването на очевидната
фактическа грешка да се извършва до приключване на съдебното следствие в първата
инстанция. Ако отговорът е положителен,
това обезсмисля самата идея за провеждане на
самостоятелно производство за отстраняване
на очевидни фактически грешки в обвинителния акт. Противоположният отговор, че
това е допустимо само в производството по
чл. 248а НПК, води до неприемливи последици с оглед изискването за законосъобразност,
защото остава възможността да се постановява
присъда по обвинителен акт с грешки, които
не са отстранени.
От анализа на разпоредбата на чл. 248а,
ал. 2 НПК следва, че прокурорът отстранява
допуснатите очевидни фактически грешки с
внасяне на нов обвинителен акт в срока по
ал. 1 или в същият срок извършва отстраняването им и по друг начин. За другия начин
или начини волята на законодателя не е ясна.
Не е дадена уредба и на хипотезата, често
срещана в практиката, когато с внесения нов
обвинителен акт са изпълнени указанията на
съдията-докладчик, но са допуснати нови,
различни от посочените в разпореждането
грешки.
Разпоредбата на чл. 248а, ал. 2 НПК изрично е предвидила, че разпореждането на
съдията-докладчик не подлежи на обжалване
и протестиране. Тази разпоредба влиза в противоречие с чл. 249, ал. 5 НПК, според която
съдът изпраща делото на горната инстанция
след изтичането на седемдневния срок по
чл. 248а, ал. 1 НПК. При положение, че производството пред въззивната инстанция може
да започне само ако бъде сезирана с жалба
или протест, изпращането на делото с разпореждането е безпредметно, защото не става
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ясно какво би сторила „горната инстанция“
с изпратените є дело и разпореждане. Не е
предвидена и възможност наказателното дело,
по което е прекратено съдебното производство, да се върне на прокурора, т.е. делото
остава висящо пред първоинстанционния съд,
с неприключило наказателно производство
и по този начин се блокира по-нататъшното
развитие на процеса. Едно такова разрешение най-малко е в противоречие с основната
идея на законодателя чрез новите промени
на процесуалния закон да се осигури бързина
и процесуална дисциплина в действията на
страните и съда в хода на наказателния процес.
Констатираните неясноти и противоречия
в уредбата на института за отстраняване на
очевидни фактически грешки в обвинителния акт не могат да се преодолеят по пътя
на тълкувателната дейност на ВКС (чл. 124
от Конституцията), защото това би довело
до натоварване на съда с неприсъща за него
законодателна дейност. Ето защо смятам, че
разпоредбата на чл. 248а НПК изцяло трябва
да бъде обявена за противоконституционна и
по надлежния законодателен ред се приемат
други процесуални разрешения по приложението на института.
Изложените по-горе съображения за противоконституционност са относими и по отношение разпоредбата на чл. 252, ал. 1 НПК
в частта „или когато е констатирал очевидни
фактически грешки в обвинителния акт“, защото е във функционална връзка и обвързаност
с разпоредбата на чл. 248а НПК.
По искането за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 336,
ал. 1, т. 4, чл. 354, ал. 1, т. 3 и чл. 425, ал. 1,
т. 3 НПК (т. 9 от решението).
Въведената с оспорените разпоредби процесуална уредба също е подчинена на идеята
за бързина и ефективност на наказателния
процес и урежда правомощията на съда в
случаите, когато оправдае подсъдимия, да
се произнесе дали деянието не съставлява
административно нарушение и да му наложи
административно наказание, когато деянието съставлява административно нарушение,
предвидено в закон или указ.
С оспорените процесуални правила законодателят е създал нов ред за административно наказване, различен от предвидения по
чл. 424 от Наказателния кодекс (НК) и този
по Закона за административните нарушения
и наказания (ЗАНН), при който контролните
инстанции в наказателното производство установяват извършването на административното
нарушение, определят и налагат административното наказание, докато в типичното
административно наказателно производство
има ясно разделение на функциите по установяване на административното нарушение
и налагане на административно наказание.
Налице е противоречие с разпоредбата на
чл. 424 НК, според който за изброените в него
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деяния, квалифицирани като административни
нарушения, наказателното производство се
прекратява и делото се изпраща на административно наказващия орган за реализиране
на отговорността по ЗАНН. Липсва яснота в
съдебната фаза на процеса при установяване
на деяние по чл. 424 НК кой процесуален ред
трябва да бъде приложен във въззивното, респ.
касационното производството и това за възобновяване на наказателни дела. Създадената
правна несигурност и различен процесуален
ред за реализиране на административнонаказателната отговорност на гражданите за
едни и същи административни нарушения
очертава противоконституционност на оспорените разпоредби поради противоречие с
принципите на правовата държава и равенството на гражданите пред закона (чл. 4 и 6
от Конституцията). Мнозинството в решението
не обсъжда този проблем, макар да е поставен в искането като едно от основанията за
противоконституционност на полето на чл. 4
от Конституцията.
С оспорените разпоредби се нарушава и
конституционният принцип за право на защита
на гражданите в съдебния процес (чл. 122,
ал. 1 и чл. 56 от Конституцията), защото се
въвежда едноинстанционно производство. До
постановяване на съдебния акт, с който съдът
квалифицира инкриминираното деяние като
административно нарушение, за което налага
съответното наказание, подсъдимият не е в
състояние да организира защитата си в пълен
обем, защото за първи път от съдебния акт
разбира за настъпилата съществена промяна в
характера на обвинението. Нещо повече, така
постановените съдебни актове са необжалваеми.
Подсъдимият е лишен от правото на жалба
срещу постановения съдебен акт, който вече
има за предмет административнонаказателна
отговорност, но не подлежи на проверка (поне
още от една инстанция) по реда на инстанционния контрол. Такава проверка, особено по
отношение вида и размера на наложеното за
първи път административно наказание, не може
да се извърши и по реда на възобновяване
на наказателните дела, защото в уредбата на
този извънреден способ законодателят не е
предвидил такова основание. От друга страна, правомощието на съда в производството
по възобновяване поначало е ограничено до
възможността да възстанови висящността на
процеса, за да се отстранят допуснатите нарушения в производството пред инстанцията, на
която делото се връща за ново разглеждане.
Окончателното решаване на делото по
същество от отменителната инстанция и необжалваемост на акта, с който се произнася по
административнонаказателната отговорност
на гражданина, крие риска от непоправими
съдебни грешки, а това води до противоречие
с изискванията за върховенство на закона и
справедлив съдебен процес. От такова естество
са и възможните последици, които могат да

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

настъпят при неподлежащи на инстанционна
проверка съдебни актове, постановявани във
въззивното и касационното производство,
с които се ангажира административнонаказателната отговорност на подсъдимия. В
тези случаи доминирането на принципите
за процесуална икономия и бързина отнема
възможността за проверка на съдебния акт
не само по отношение вида и размера на определеното административно наказание, но
преди всичко за проверка правилността на
възприетата преквалификация на деянието
като административно нарушение. Особено
в случаите, когато поначало несъставомерно
деяние неправилно е квалифицирано като
административно нарушение, неспазването
на закона е очевидно, но при законодателната
уредба с оспорените норми е неотстранимо. В
тази част с решението не е даден отговор по
наведените съображения за противоконституционност на оспорените разпоредби. Това
прави разпоредбите на чл. 336, ал. 1, т. 4,
чл. 354, ал. 1, т. 3 и чл. 425, ал. 1, т. 3 НПК
противоконституционни.
По искането за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 248,
ал. 3, чл. 320, ал. 2 и чл. 360, ал. 2 НПК (т. 10
от решението).
Новоприетите разпоредби на чл. 248, ал. 3,
чл. 320, ал. 2 и чл. 360, ал. 2 НПК също са
противоконституционни.
С оспорените разпоредби е въведено преклудиране на възраженията за допуснати на досъдебното производство нарушения на процесуалните правила. Подсъдимият и останалите
страни не могат да възразяват в съдебната
фаза на процеса пред първата, въззивната и
касационната инстанция за наличие на процесуални нарушения, довели до ограничаване
на правата им, щом като не са направили
своевременно възраженията, за да бъдат обсъдени в разпоредително заседание (чл. 248,
ал. 3 НПК). Същите последици настъпват и в
случите, когато съдът е бил длъжен служебно
да констатира допуснатите нарушения, но е
пропуснал да стори това. При постановяване
на решението КС не съобрази, че в обхвата
на преклузията попадат и всички права по
чл. 55 НПК, които обвиняемият може да
упражни на досъдебното производство, за да
организира правото си на защита, вкл. правото да представя доказателства и да прави
доказателствени искания. Преследване на
поставената цел – бързина на наказателния
процес и дисциплиниране на участниците в
процеса, е доведена до крайност с разпоредбата
на чл. 360, ал. 2 НПК, с която също е въведена
преклузията по чл. 248, ал. 3 и 4 НПК, макар
да не е предвидено провеждането на разпоредително заседание в бързото производство. По
този начин законодателят несъразмерно и в
нарушение на чл. 31, ал. 4 от Конституцията е
ограничил правото на защита още в началния
стадий на съдебната фаза на наказателния
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процес. Въведената преклузия на възраженията
за допуснатите нарушения на процесуалните
правила е в нарушение и на чл. 122, ал. 1 от
Конституцията, според който гражданите и
юридическите лица имат право на защита във
всички стадии на процеса, а това означава и
в стадия на досъдебното производство. Този
извод се потвърждава и от обстоятелството,
че в разпоредително заседание, където се
решават сложни процесуални въпроси и подсъдимият не разполага със специализирани
познания, съдът може да проведе заседанието
и без участието на защитник, ангажиран от
подсъдимия на договорно основание (арг. от
чл. 247в, т. 3 НПК ), а в хипотезата на чл. 358,
ал. 2 НПК на съда е отнета възможността
да връща повторно делото на прокурора за
отстраняване на допуснати на досъдебното
производство съществени и отстраними нарушения на процесуалните правила. Въведеното
ограничаване на правото на защита не прави
разграничение между случаите, при които
възраженията не са били направени по тактически съображения, от случаите, при които
не са направени, защото не са били известни
на страната и съда, например в досъдебното
производство е участвал защитник, за който
впоследствие е установено, че е лишен от адвокатски права, или е проведено разследване
от некомпетентен орган.
Начинът, по който е уредено разпоредителното заседание и въведеното ограничение
да не се извършва проверка на процесуалната
дейност по допускане и събиране на доказателствен материал, вкл. допуснати нарушения на правото на обвиняемия да представя
доказателства, влиза в непреодолимо противоречие с конституционната разпоредба на
чл. 122, ал. 2, според която производството
по делата трябва да осигурява разкриване на
обективната истина.
Правото на защита може да се упражнява
ефективно, когато законът създава условия
то да бъде упражнено и своевременно. Отнемането на тази възможност с оспорените
разпоредби сочи на несъразмерно ограничаване правото на защита, каквато е налице в
настоящия случай.
Проверката на определението по чл. 248,
ал. 5 във връзка ал. 3 НПК, с което приключва
разпоредителното заседание, се извършва по
реда на глава двадесет и втора (чл. 249, ал. 3
НПК), т.е. в закрито заседание от въззивен
съдебен състав. Алтернативната възможност
за проверка на определението в открито съдебно заседание с призоваване на страните
е изключение, извършва се по преценка на
съда, ако намери за необходимо – чл. 345,
ал. 1 НПК. Този ред, освен че не гарантира
съблюдаване на принципа за състезателност
и равенство на страните в производството
(чл. 121, ал. 1 Конституцията), но ограничава
и правомощията на следващите инстанции
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да извършват проверка за допуснати на досъдебното производство процесуални нарушения, довели до ограничаване на правата
на страните, включително и относно искания
и възражения по допускане и представяне
на доказателства, тъй като с влизане в сила
на определението се предполага, че всички
възможни нарушения са отстранени. По този
начин се създават предпоставки постановената присъда да се основава на опорочен
доказателствен материал поради допуснати
на досъдебното производство съществени, но
отстраними процесуални нарушения, които
вече не могат да бъдат отстранени, като бъдат
процесуално повторени, поради преклузията,
въведена с оспорената разпоредба на чл. 248,
ал. 3 НПК, която е относима за всяка от
трите инстанции, а не само за касационната
инстанция, както приема мнозинството от
съда. Имплицитно въведената компенсация,
свързана с възможността за изключване на
незаконосъобразно събраните и допуснати
доказателства и доказателствени средства,
не позволява да се приеме, че в тези случаи
се спазва изискването обстоятелствата, на
които се основава не само осъдителната, но
и оправдателната присъда, да са установени
по несъмнен начин (чл. 303 – 304 НПК).
Това води до нарушаване на чл. 121, ал. 2 от
Конституцията , с който се прогласява принципът производството по делата да осигурява
разкриване на истината.
Мнозинството от съдебния състав обяви за
противоконституционна само разпоредбата на
чл. 351, ал. 2 НПК, според която не могат да
се правят възражения за съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното
производство. В тази част оспорената разпоредба възпроизвежда преклузията, въведена
с разпоредбата на чл. 248, ал. 3 НПК, която
също е предмет на искането на ВАдвС, но не
е обявена за противоконституционна въпреки
функционалната връзка между двете норми.
С отказа да се уважи искането в тази част
преклузията, наложена с чл. 248, ал. 3 НПК,
продължава да действа и в касационното
производство, с което се създават условия за
противоречива съдебна практика по приложението на закона. Нарушават се изискванията
за правна сигурност и предвидимост като
елементи от принципа, прогласен с чл. 4 от
Конституцията.
В заключение, като приемам, че оспорените
разпоредби на чл. 248, ал. 3 – изцяло, а не само
относно касационното производство – чл. 320,
ал.2 и чл. 360, ал. 2 НПК, противоречат на
чл. 4, чл. 31, ал. 4, чл. 122, ал. 1 във връзка с
чл. 56, 57 и чл. 121, ал. 1 и 2 от Конституцията,
поради което трябваше да бъдат обявени за
противоконституционни.
Конституционен съдия:
Гроздан Илиев
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ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдията Румен Ненков
по конституционно дело № 12 от 2017 г.
При решаването на важен въпрос с принципен характер в самия край на моята професионална кариера на съдия се оказвам
сам срещу всички останали конституционни
съдии. Това обстоятелство би трябвало да
предизвика у мен съмнение дали не съм изгубил онази способност за правилно тълкуване
на правните норми, каквато би трябвало да
притежавам с оглед на високите изисквания
към публичната длъжност, която все още
заемам (вж. чл. 147, ал. 3 от Конституцията). Въпреки това намирам, че в условията
на демокрация всяко алтернативно мнение,
дори да е изолирано и незначително, може
да предизвика правен дебат, който да се
окаже в интерес на обществото. Затова си
позволявам да изразя своето несъгласие с
постановеното решение в частта, с която на
основание чл. 25, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния
съд искането на Висшия адвокатски съвет е
отклонено и конституционното производство
е прекратено по отношение на оспорените
в съвкупност чл. 50 и чл. 81, ал. 3 НПК и
отделно по отношение на оспорената нова
т. 4 на чл. 63, ал. 2 НПК.
В досегашната си практика Конституционният съд е отклонявал искания по чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията и съответно е
прекратявал конституционното производство
на основание последваща законодат елна
промяна, като винаги последователно и неотклонно се е позовавал на това, че делото
остава без предмет и правният интерес от
разглеждане на искането по същество отпада (в този смисъл вж. Определение № 1 от
2018 г. по к.д. № 7/2018 г.; Определение № 6
от 2016 г. по к.д. № 11/2015 г.; Определение
№ 3 от 2016 г. по к.д. № 5/2016 г.; Определение
№ 2 от 2015 г. по к.д. № 2/2015 г., Определение № 2 от 2007 г. по к.д. № 4/2007 г. и др.).
Наистина всички горепосочени примери се
отнасят за безспорния случай на цялостна
отмяна на подлежащата на конституционен
контрол правна норма. По-усложнена е ситуацията, при която разпоредбата, атакувана с
искането, не е отменена, а само е допълнена
или изменена, какъвто е случаят с последните
промени в чл. 50 и чл. 63, ал. 1, т. 2 НПК.
Убеден съм, че в такива хипотези принципният подход не трябва да бъде различен, а
това означава, че решението по допустимостта (първоначално или последващо) ще
зависи от конкретната преценка на съда
дали промяната е относима към предмета
на конституционния спор, дали дава ново,
различно решение по поставения от вносителя
на искането въпрос и в този смисъл, дали
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действително правният интерес от произнасянето по същество е отпаднал. Като пример,
че точно такъв е бил и досегашният подход
на Конституционния съд, може да се посочи
Решение № 6 от 2002 г. по к.д. № 9/2002 г.,
с което съдът се е произнесъл по същество,
въпреки че след постановяването на определението по допустимостта съдържанието
на подложената на конституционен контрол
разпоредба е било изменено.
Не мога да приема за вярно твърдение,
че трайно възприетият от Конституционния
съд принципен подход е отменен от неговата
по-нова практика. Вярно е, че когато не е
установено с тълкувателно решение, предходното разбиране на съда за предписанията на
конституционните норми може да претърпи
еволюция. Поначало, за да бъде съвместимо
с принципа на правовата държава, такова
развитие, особено когато е в посока към
ограничаване на достъпа до съдебния контрол,
насочен към удовлетворяване на обществения
интерес да не се прилагат противоконституционни закони, не може да се извършва
прикрито, мълчаливо и негласно, а трябва
да бъде обективирано и публично заявено в
мотивите на по-новия съдебен акт.
В настоящия случай обаче решението за
частично отклоняване на искането и съответното прекратяване на делото, освен че
самото не е мотивирано, дори и хипотетично
не може да бъде оправдано с липсата на изрични съображения за отпадане на предмета
на делото и правния интерес от произнасянето по същество в отделни предходни актове
на Конституционния съд, постановени след
въвеждане на промени в съдържанието на
подлежащите на конституционен контрол
разпоредби – например Определение № 5
от 2016 г. по к.д. № 4/2016 г. и Определение
№ 7 от 2016 г. по к.д. № 14/2016 г. В посочените два случая прекратяването на конституционното производство е последвало
такива изменения, които са били относими
към повдигнатите в съответните искания
конституционни въпроси, т.е. към предмета
на делото по същество.
По к.д. № 4 от 2016 г. обединените в производството две искания за установяване на
противоконституционност та на институ та
на временното отстраняване от длъжност на
съдии, прокурори и следователи по чл. 230
от Закона за съдебната власт са били основани на тезата за нарушаване на принципа
на правовата държава във връзка с несъраз
мерността на въведеното ограничение (чл. 4,
ал. 1 във връзка с чл. 48, ал. 4 и чл. 129, ал. 3
от Конституцията). Вносителите са поставили
въпроса, че засегнатите лица продължително
време се лишават от средства за издръжка при
липсата на установен краен срок на наложената
ограничителна мярка. Последвалите законода-
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телни промени са били насочени именно към
решаване на така очертания конституционен
проблем, защото са определили максималния
срок на временно отстраняване от длъжност
в досъдебното производство и са предвидили
засегнатите лица да получават минималното
трудово възнаграждение. Затова, като е прекратил конституционното производство, без
да се мотивира подробно, съдът по същество
не се е отклонил от принципите, установени
в неговата предходна практика.
Искането за разкриване на противоконституционност на чл. 14, ал. 5 от Изборния
кодекс по к.д. № 14 от 2016 г. е било основано
на твърдението за нарушаване на принципа
на правовата държава във връзка с въведеното ограничение на броя на избирателните
секции, които могат да бъдат образувани в
друга държава. С последвалото допълнение
(ДВ, бр. 85 от 2016 г.) това ограничение е било
смекчено с изключването му по отношение
на съюзническите държави, членуващи в
Европейския съюз. Следователно нормативната промяна също така е била релевантна
към предмета на делото и правния интерес
от произнасянето по съществото на спора за
конституционност.
Категорично доказателство, че досегашната п ринц ипна п ра к т и ка в а на лог и ч н и
правни ситуцаии не е отречена, се съдържа
и в още по-близкото по време на постановяване Определение № 3 от 2017 г. по к.д.
№ 6/2017 г. Ако беше вярно, че съдът е еволюирал в разбирането си за предписанията
на правните норми в смисъл, че каквато и да
е промяна в оспорената законова разпоредба
е безусловно основание за прекратяване на
конституционното производство, поради недопустимост на искането, то тогава нямаше
да е нужно в мотивите на този акт да бъде
изрично обсъждано конкретното съдържание
на въведеното от законодателя частично изменение като изходна позиция за обосноваване
на извода, че делото е останало без предмет
и правният интерес от произнасянето по
същество е отпаднал.
По настоящото дело допустимост та на
искането по отношение на разпоредбите на
чл. 50 в съвкупност с чл. 81, ал. 3 НПК и
чл. 63, ал. 2, т. 4 НПК е призната с определението на Конституционния съд от 23.01.2018 г.
Впоследствие с § 35 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за защита на лица,
застрашени във връзка с наказателно производство (ДВ, бр. 44 от 2018 г.) текстът на чл. 50
НПК накрая е допълнен с думите „ако не са
налице основанията по чл. 49“ и в текста на
чл. 63, ал. 2, т. 4 НПК думите „обвинението
е повдигнато“ са заменени с думите „лицето
е привлечено като обвиняем“. Въведените
промени обаче нямат никакво отношение
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към очертания с искането предмет на делото
и не водят до отпадане на правния интерес
от произнасяне по съществото на конституционния спор.
Разпоредбата на чл. 50 е оспорена поради това, че като предписва наказателното
производство да не се прекратява, макар
прокурорът да е преценил, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия,
противоречи на разпоредбата на чл. 81, ал. 3
НПК, която предвижда в същата хипотеза
прокурорът да прекрати досъдебното производство. Така се дава възможност за несъвместимо с Основния закон съществуване
на наказателно производство, намиращо се
в неясна, неопределена фаза, без да има орган на съдебната власт, който да упражнява
функциите по процесуално ръководство и
надзор. Във връзка с това в светлината на
принципа на правовата държава по чл. 4,
ал. 1 от Конституцията възниква несигурност
и опасност за ефективната реализация на
правата и законните интереси на пострадалите от престъпленията, защото съгласно
правилото ne bis in idem по смисъла на чл. 24,
ал. 1, т. 6, алт. 1 НПК наличието спрямо
същото лице за същото престъпление на
друго незавършено наказателно производство
би преградило последващото образуване и
развитие на съдебното наказателно производство от частен характер. Въведеното в чл. 50
НПК допълнение няма никакво отношение
към отстраняване на противоречието между
законовите норми и е абсолютно неотносимо
към очертания с искането конституционен
спор. Нещо повече, и без него прилагането
на разпоредбата в предходната є редакция
нямаше да доведе до различен резултат, тъй
като хипотезата по чл. 49 НПК е специална
и при наличието є прокурорът пак би бил
овластен да преобразува и продължи да движи наказателното производство по общия
ред, въпреки преценката си, че поначало
престъплението се преследва по тъжба на
пострадалия. За съжаление, като отказа да
се произнесе по съществото на искането в
тази му част, Конституционният съд удължи
съществуването на един проблем, вместо
с минимална намеса да го реши, без ни
най-малко да накърнява водещите идеи на
законодателя.
Най-често първоначалното вземане на
мярката за неотклонение „задържане под
стража“ се налага, когато процесът по събиране и проверка на доказателствата не се е
развил в достатъчна степен. Затова в полза
на обвинението, но в тежест на защитата е
установена оборимата доказателствена презумпция по чл. 63, ал. 2 НПК, според която
в изри чно посочени сл у чаи, от разяващи
обективирано в миналото противоправно
поведение на обвиненото лице, реа лната
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опасност същото да се укрие или да извърши
престъпление се счита налице, доколкото от
доказателствата по делото не се установява
противното. Оспорената нова т. 4 на чл. 63,
ал. 2 НПК разширява приложното поле на
презумпцията, като я свързва с всички хипотези на задочното производство по чл. 269,
ал. 3 НПК, някои от които обаче не отразяват
предходни неправомерни прояви на обвиняемия. Така е възникнала възможност за
утежняване на положението на добросъвестни лица (например пребивавали временно в
чужбина с неизвестно за съответните власти
местожителство), които с нищо не са нарушили
изискванията на закона. Според вносителя
на искането такова ограничение е лишено от
конституционна легитимност в светлината на
чл. 117, ал. 1, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 3 и 4
във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 56 от Конституцията. Последвалата промяната в текста,
обнародвана в ДВ, бр. 44 от 2018 г., само е
увеличила обхвата на разпоредбата, която
освен в съдебната фаза е станала приложима
и за двете фази на наказателния процес. Без
съмнение изменението не е относимо към
предмета на делото, очертан с искането, а
още по-малко обуславя отпадане на правния интерес от произнасянето по същество.
С неоправданото част и чно прек ратяване
на производството по делото проблемът с
конституционосъобразността на закона продължава да е налице, вместо да бъде решен
своевременно.
Поемайки риска да бъда обвинен, че се
вживявам в ролята на лош пророк, считам,
че вредата от решението на Конституционния
съд да избегне произнасянето по конституционността на чл. 50 във връзка с чл. 81, ал. 3
и чл. 63, ал. 2, т. 4 НПК не се ограничава
само в рамките на въпроса за развитието на
наказателния процес съобразно повелите на
Основния закон на страната. Възприетото
от съда разбиране, че всякакво изменение
или допълнение на подложена на конституционен контрол разпоредба, дори и да няма
никакво отношение към очертания предмет
на делото, неминуемо води до недопустимост
на внесеното искане, може да изкуши някое
парламентарно мнозинство съзнателно да
приема удобни за управлението закони, които обаче противоречат на Конституцията. За
съжаление, като че ли настоящото решение
дава „рецепта“ за неограничено във времето
прилагане на такива законодателни актове,
а именно – блокиране на произнасянето на
Конституционния съд чрез внасяне на неотносими към конституционния спор промени,
дори и такива, които са несъществени и само
„козметични“.
Конституционен съдия:
Румен Ненков
9035

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 13 от 2004 г. за реда за издаване
на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал
и за регистрация на търговци на посевен
и посадъчен материал (обн., ДВ, бр. 40 от
2004 г.; изм., бр. 26 от 2005 г., бр. 73 от 2008 г.
и бр. 103 от 2011 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думите
„за издаване на разрешения на производители
и заготвители на посевен и посадъчен материал и“ се заличават.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 3 думите „производители, заготвители“ се заличават.
§ 3. Глава втора „Ред за издаване на разрешения за производство и заготовка на посевен
и посадъчен материал“ с чл. 2 – 11 се отменя.
§ 4. В чл. 13, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точки 1 и 2 се отменят.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. декларация по образец за складовете
и търговските обекти, в които се извършва
търговията с посевен и посадъчен материал,
съгласно приложение № 2а;“.
§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В 14-дневен срок от подаване на заявлението в ИАСАС, ако то и приложените към
него документи са редовни, със заповед на
изпълнителния директор се извършва вписване на заявителя в регистъра. Удостоверение
на хартиен носител за вписването се издава
само ако е заявено.“
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
3. В ал. 5 думите „Закона за административното производство“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 6. Член 16 се отменя.
§ 7. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол поддържа на интернет страницата си публичен
национален електронен регистър на лицата,
които търгуват с посевен и/или посадъчен
материал.“
§ 8. В член 18 се правят следните изменения:
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1. В т. 2 думите „идентификационни данни: единен граждански номер за физическо
лице и единен идентификационен код по“ се
заличават.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. наименование на юридическо лице,
служебен телефонен номер и служебен факс;“.
3. Точки 4 и 5 се отменят.
§ 9. Член 20 се отменя.
§ 10. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Регистрираните лица са длъжни писмено да заявят всички промени в
декларираните обстоятелства в съответното
териториално звено на ИАСАС в 14-дневен
срок от настъпването им.
(2) Лицата по ал. 1 подават заявление за
промяна в обстоятелствата, в което посочват:
1. име/наименование на физическото или
юридическото лице;
2. номер на регистрацията (удостоверението, ако е издадено такова);
3. описание на промените в обстоятелствата.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат
всички документи, удостоверяващи настъпилите промени в обстоятелствата.“
§ 11. В чл. 21а, ал. 1 след думата „обстоятелства“ се поставя точка и текстът до края
се заличава.
§ 12. Член 21б се отменя.
§ 13. Член 21в се изменя така:
„Чл. 21в. (1) Когато в резултат от проверката по чл. 21а се установи, че търговецът е
заявил нови обстоятелства, които отговарят
на изискванията, изпълнителният директор
на ИАСАС издава допълнение към удостоверението на търговеца, когато е издадено
такова.
(2) Допълнението към удостоверението се
издава в 14-дневен срок от постъпването на
документите в ИАСАС.“
§ 14. В чл. 22 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 15. Член 23 се отменя.
§ 16. Член 24 се отменя.
§ 17. Наименованието на глава пета се
изменя така:
„ Г л а в а

п е т а

ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА“.
§ 18. Член 25 се отменя.
§ 19. В чл. 26, ал. 2 думите „Закона за административното производство“ се заменят
с „Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 20. В чл. 27 основният текст се изменя
така:
„Чл. 27. Освен в случая по чл. 26 вписването в регистъра се заличава:“.
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§ 21. Наименованието на глава шеста се
изменя така:
„ Г л а в а

ш е с т а

КНИГИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ПОСЕВЕН
И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ“.
§ 22. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
„(1) Всеки търговец е длъжен да води книги
за посевния и посадъчния материал, с който
извършва търговия, като за всеки търговски
обект се води отделна книга.“
§ 23. В чл. 29 думите „Производителят,
заготвителят или“ се заличават.
§ 24. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се
отменя.
§ 25. Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 13, ал. 1
ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
ДИРЕКТОР
НА ИАСАС
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ........................................................................... ,
(трите имена на физическото лице/наименование
на юридическото лице)
адрес: ..................................................................... ,
(постоянен адрес/седалище)
служебен телефон …………, служебен факс ........ ,
служебна електронна поща .................................
Уважаеми г-н/г-жо директор,
Заявявам, че желая да бъда вписан в националния
регистър на производителите, заготвителите и
търговците по чл. 28 от Закона за посевния и
посадъчния материал като търговец на

□   дребно   □ едро   □ дребно   и едро на:
посевен материал

посадъчен материал

□

Зърнени култури

□ Медицински

□

Маслодайни и влакнодайни култури
Фуражни култури
Зеленчукови култури
Медицински и ароматни култури

□

□
□
□

□
□

и ароматни култури
Декорат и вн и к ултури
Овощен материал
Лозов материал

□

Декоративни култури
□ Картофи
□ Цвекло
□ Тютюн
Желая/Не желая:
Издаване на удостоверение на хартиен носител.
Дата: …............

Подпис: ………….......“

БРОЙ 87

ДЪРЖАВЕН

§ 26. Създава се приложение № 2а към
чл. 13, ал. 2, т. 5:
„Приложение № 2а
към чл. 13, ал. 2, т. 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
Аз ...................................................................... ,
(трите имена)
управител на ......................................................... ,
(наименование на юридическото лице)
декларирам, че при осъществяване на търговия
с посевен и посадъчен материал ще използвам
следните търговски обекти и складове, които
ще бъдат представлявани от посочените лица:
За търговски обекти:
1. Обект .............................................................
(адрес и наименование на търговския обект)
от .............................................................................
2. Обект ............................................................
(адрес и наименование на търговския обект)
от .............................................................................
3. Обект .............................................................
(адрес и наименование на търговския обект)
от .............................................................................
За складова база:
4. Склад ............................................................
(адрес на склада)
от .............................................................................
5. Склад ............................................................
(адрес на склада)
от .............................................................................
6. Склад ............................................................
(адрес на склада)
Декларирам, че нося отговорност за произхода
на търгувания посевен и посадъчен материал.
Дата: …...........

Декларатор: .............................“

Заключителни разпоредби
§ 27. В Наредба № 3 от 2010 г. за търговия
на овощен посадъчен материал и овощни
растения, предназначени за производство
на плодове на пазара на Европейския съюз
(обн., ДВ, бр. 20 от 2010 г.; изм., бр. 95 от
2016 г.) в чл. 8, ал. 1 след думите „чл. 28
ЗППМ“ се поставя точка и текстът до края
се заличава.
§ 28. В Наредба № 12 от 2007 г. за процеду рите по сертификация и/или одобр ение
на произвеж дани я и т ърг у ван посадъчен
мат ериа л о т г ру п и т е з емеде лск и рас т е ния – овощни, лоза, декоративни и зеленчукови видове (ДВ, бр. 45 от 2007 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 1, т. 1 думите „Наредба № 97 от
2006 г. за търговия на овощен посадъчен
материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на
Европейския съюз (ДВ, бр. 76 от 2006 г.)“ се
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заменят с „Наредба № 3 от 2010 г. за търговия
на овощен посадъчен материал и овощни
растения, предназначени за производство на
плодове на пазара на Европейския съюз (ДВ,
бр. 20 от 2010 г.) (Наредба № 3 от 2010 г.)“.
2. В чл. 2, ал. 2, т. 3 думите „Националната служба за растителна защита (НСРЗ)“
се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)“.
3. В чл. 3 думите „регионална служба за
растителна защита (РСРЗ) на НСРЗ“ се заменят с „Областната дирекция по безопасност
на храните“.
4. В чл. 26 д у мите „Наредба № 97 от
2006 г. за търговия на овощен посадъчен
материал и овощни растения, предназначени
за производство на плодове на пазара на
Европейския съюз“ се заменят с „Наредба
№ 3 от 2010 г.“.
5. Навсякъде в наредбата думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят
с „минист ъра на земеделието, храните и
горите“, а абревиатурата „НСРЗ“ се заменя
с „БАБХ“.
§ 29. В Наредба № 16 от 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на
пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 54
от 2008 г.; изм., бр. 49 от 2009 г., бр. 79 от
2015 г.; доп., бр. 25 от 2017 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 2 думите „Наредба № 78 от 2006 г.
за производство и търговия на базови семена
картофи от съответните к ласи на пазара на
Европейския съюз (ДВ, бр. 52 от 2006 г.)“
се заменят с „Наредба № 15 от 2015 г. за
т ърговия на предбазови, базови и сертифицирани семена картофи от съответните
к ласи на пазара на Европейския съюз (ДВ,
бр. 59 от 2015 г.) (Наредба № 15 от 2015 г.)“;
б) в ал. 3 думите „Наредба № 78 от 2006 г.
за производство и търговия на базови семена
картофи от съответните класи на пазара на
Европейския съюз“ се заменят с „Наредба
№ 15 от 2015 г.“.
2. В чл. 7:
а) в ал. 1 думите „Националната служба
за растителна защита (НСРЗ)“ се заменят
с „Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ)“;
б) в ал. 3 думите „Националната служба
за растителна защита“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“, а
думите „Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.)“ – с
„Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния
контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.) (Наредба № 8
от 2015 г.)“.
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3. В чл. 43б, ал. 4 абревиатурата „НСРЗ“
се заменя с „БАБХ“, а думите „Наредба № 1
от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ,
бр. 82 от 1998 г.)“ се заменят с „Наредба
№ 8 от 2015 г.“.
4. В чл. 46, ал. 1 думите „министърът на
земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
5. Навсякъде в наредбата думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят
с „минист ъра на земеделието, храните и
горите“, „Министерството на земеделието
и храните“ – с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „Наредба № 78 от
2006 г. за производство и търговия на базови
семена картофи от съответните класи на
пазара на Европейския съюз“ – с „Наредба
№ 15 от 2015 г.“, абревиатурата „МЗХ“ се
заменя с „МЗХГ“, а „НСРЗ“ – с „БАБХ“.
§ 30. В Наредба № 24 от 2004 г. за производство и търговия с посевен и посадъчен
материал от медицински и ароматни растения (обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г.; изм., бр. 77
от 2007 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 10:
а) в ал. 2, т. 1 думите „и гори“ се заличават;
б) в ал. 3 думите „получили разрешение“
се заличават.
2. В чл. 29, ал. 1 думите „министъра на
МЗГ“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
3. Член 41 се отменя.
4. В чл. 55 думите „получили разрешение“
се заличават.
5. В чл. 85:
а) в ал. 2, т. 1 думите „и гори“ се заличават;
б) в ал. 7 думите „регионалната служба
за растителна защита (РСРЗ)“ се заменят
с „Областната дирекция по безопасност на
храните“.
6. В чл. 88, ал. 2 абревиатурата „НСРЗ“
се заменя с „Българската агенция по без
опасност на храните (БАБХ)“.
7. В чл. 103 думите „генералния директор на НСРЗ“ се заменят с „изпълнителния
директор на БАБХ“.
8. В чл. 104, ал. 1 думите „генералния
директор на НСРЗ“ се заменят с „изпълнителния директор на БАБХ“.
9. В приложение № 5 думите „Р България,
Министерство на земеделието и горите“ се
заменят с „Република България, Министерство на земеделието, храните и горите“.
10. Навсякъде в наредбата думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят
с „минист ъра на земеделието, храните и
горите“, а абревиатурата „НСРЗ“ се заменя
с „БАБХ“.
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§ 31. В Наредба № 29 от 2004 г. за производство и търговия на посевен материал от
тютюн (обн., ДВ, бр. 60 от 2004 г.; изм., бр. 58
от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 3 думите „получили разрешение“ се заличават.
2. Член 38 се отменя.
3. В чл. 42 думите „ал. 1“ се заличават.
4. В чл. 45 ал. 3 се отменя.
§ 32. В Наредба № 80 от 2006 г. за производство и търговия на размножителен материал от декоративни растения, извършвана
между държавите – членки на Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 56 от 2006 г.; изм., бр. 14
от 2007 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Производителите на размножителен
материал от декоративни растения трябва да
отговарят на изискванията на чл. 28, ал. 1
ЗППМ.“;
б) в ал. 2 думите „Наредба № 1 от 1998 г.
за фитосанитарен контрол“ се заменят с
„Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния
контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.) (Наредба № 8
от 2015 г.)“, а думите „регионалните служби на
Националната служба за растителна защита
(НСРЗ)“ се заменят с „областните дирекции
на Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ)“.
2. В чл. 6 се правят следните изменения:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 абревиатурата „НСРЗ“ се заменя
с „БАБХ“;
бб) в т. 3 абревиатурата „НСРЗ“ се заменя
с „БАБХ“, а думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“;
б) в ал. 2 думите „Наредба № 1 от 1998 г.
за фитосанитарен контрол“ се заменят с
„Наредба № 8 от 2015 г.“, а абревиатурата
„НСРЗ“ се заменя с „БАБХ“.
3. В чл. 9 думите „министърът на земеделието и горите“ се заменят с „министърът
на земеделието, храните и горите“.
4. В чл. 15 думите „Министърът на земеделието и горите“ се заменят с „Министърът
на земеделието, храните и горите“.
5. Навсякъде в наредбата абревиатурата
„НСРЗ“ се заменя с „БАБХ“.
§ 33. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
9047
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 18
от 9 октомври 2018 г.

за придобиване на квалификация по професията „Хотелиер“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 811010
„Хотелиер“ от област на образование „Услуги
за личността“ и професионално направление
811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ 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 811010 „Хотелиер“ съгласно приложението към тази наредба определя изискванията
за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалността
8110101 „Организация на хотелиерството“, на
четвърта степен на професионална квалификация за специалността 8110102 „Организация
и управление на хотелиерството“ и на втора
степен на професионална квалификация за
специалността 8110103 „Организация на дейностите в места за настаняване“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3, 4 и
6 от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт
за придобиване на квалификация по професията 811010 „Хотелиер“ 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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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 от тази година започват обучението си
за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професиона лна
квалификация по професията в системата
на у чилищното образование до у чебната
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 № 17 от 2003 г. за
придобиване на квалификация по професия
„Хотелиер“ (ДВ, бр. 6 от 2004 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
„Хотелиер“
Професионално направление:
811

Хо т ел иерс т во, рес т ора н т ьорс т во и
кетъринг

Наименование на професията:
811010

Хотелиер

Специалности:

Степен
на проНиво Ниво
фесиопо
по
нална
НКР ЕКР
квалификация

8110101 Организация на Трета
хотелиерството

4

4

8110102 Организация и Четвърта
управление на
хотелиерството

5

5

8110103 О р г а н и з а ц и я Втора
на дейностите
в места за настаняване

3

3
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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 степен на професионална
квалификация по професията „Хотелиер“ 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:
з а втора степен – завършено основно образование;
з а трета степен – завършено основно образование;
· За лица, навършили 16 години:
з а втора степен – завършен първи гимназиален етап;
з а трета степен – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или
придобито средно образование;
з а четвърта степен – завършено средно
образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище п ри п родъл жаващо
п рофесиона л но образова н ие и обу чен ие за
придобиване на втора степен на професионална квалификация е придобита първа степен на
професионална квалификация по професия от
област на образование „Услуги за личността“.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище п ри п родъл жаващо
п рофесиона л но образова н ие и обу чен ие за
придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на
професионална квалификация по професия 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 компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Хотелиер“ 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.)
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Хотелиерът организира и ръководи цялостния
процес по посрещане, настаняване и изпращане
на гостите. Контролира състоянието на стаите за
гости, на общите помещения, тяхната чистота и
изрядност. Организира различни конференции и
планира дейността на прилежащи към мястото за
настаняване заведения за хранене и развлечения
(ресторанти, заведения за бързо обслужване,
питейни заведения, кафе-сладкарници и барове). Води счетоводната отчетност и отговаря
за имуществото. Контролира изпълнението на
задачите от персонала.
Хотелиерът следи за спазването на всички нормативни изисквания, качеството на предлагане
на услугите, трудовата дисциплина, спазването
на изискванията за безопасност и др. Осигурява
професионалното развитие на кадрите и запознава новоназначените служители с длъжностните
характеристики, с правилника за вътрешния ред
и с други документи.
Хотелиерът подпомага избора на оборудване
и обзавеждане, като се съобразява с изискванията за енергийна ефективност, за опазване
на околната среда и здравето на персонала и
гостите, за постигане на ефикасност на вложените средства.
При изпълнение на своите задължения хотелиерът поддържа ефективна комуникация с
персонала, с туристически агенции, с онлайн
платформи и канали за резервация и продажби,
с рекламни и маркетингови агенции, с доставчици на хотелско и канцеларско оборудване и др.
Професията изисква владеене на чужди езици и познаване на националните особености
и специфика на обслужване на чуждестранни
гости. Хотелиерът трябва да проявява отговорност, мобилност, оперативност, дискретност,
лоялност, да спазва трудовата дисциплина, да
опазва околната среда, да работи с компютър,
да умее да работи в екип.
Хотелиерът има нормирано работно време,
като в различните периоди на годината е съобразено със сезонната натовареност. Възможностите
за работа са в сферата на обслужването, във
вътрешния и международния туризъм. Хотелиерът може да стопанисва хотел, мотел, пансион,
къмпинг или друго място за настаняване от клас
А или Б съгласно Закона за туризма.
Съгласно Закона за туризма хотелиерство на
територията на Република България се извършва
само в категоризирани по този закон туристически обекти, като лицата, извършващи хотелиерска дейност, задължително водят регистър за
настанените туристи.
Съгласно Закона за местните данъци и такси
лицата, предлагащи нощувки, внасят в общината дължимия туристически данък през месеца,
следващ този, през който са предоставени нощувките, както и подават декларация по образец за
облагане с туристически данък за предходната
календарна година.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лица, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Хотелиер“,
могат да продължат обучението си за придобиване
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на трета степен на професионална квалификация
по същата професия или за придобиване на квалификация по друга професия от професионално
направление „Хотелиерство, ресторантьорство
и кетъринг“.
Лица, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Хотелиер“,
могат да продължат обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална
квалификация по същата професия или за придобиване на квалификация по друга професия
от професионално направление „Хотелиерство,
ресторантьорство и кетъринг“.
Лицата, придобили четвърта степен на професионална квалификация по професията „Хотелиер“, могат да продължат обучението си по
друга професия от професионално направление
„Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“.
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.
Съгласно НКПД – 2011 придобилият трета
степен на професиона лна к ва лификаци я по
професията „Хотелиер“ може да заема следните
длъжности от НКПД:
• Единична група 1411 „Управители на хотели“:
ü 1411-3001 Ръководител, отдел в хотел;
ü 1411-3002 Управител, хотел;
ü 1411-3003 Управител, мотел;
ü 1411-3004 Управител, пансион;
• Е динична група 1431 „Ръководители на
спортни центрове, центрове за отдих и
културни центрове“:
ü 1431-3015 Управител, отдих/почивна база;
• Е динична група 1439 „Ръководители на
други услуги, н.д.“:
ü 1439-3003 Управител, къмпинг;
ü 1439-3006 Управител, хижа,
както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
Съгласно Постановление № 217 от 17 август
2015 г. на Министерския съвет за приемане на
Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и
за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на
категорията за заемането на тези длъжности се
изисква от 1 до 5 години трудов стаж в областта
на туризма в зависимост от вида и категорията
на мястото за настаняване.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ за специалност „Организация на дейностите в места за настаняване“ – втора
степен на професионална квалификация
Обща професионална подготовка
· Е РУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд и опазване на околната среда
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1.1 РУ (Резултат от учене) Създава организация за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд на работното
място
1.2 РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
1.3 РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
· Е РУ 2. Предприемачество
2.1 РУ Познава основите на предприемачеството
2.2 РУ Формира предприемаческо поведение
2.3 РУ Участва в разработването на
бизнес план
· Е РУ 3. Икономика
3.1 РУ Познава основите на пазарната
икономика
3.2 РУ Познава характеристиките на
производствената дейност в предприятие
Отраслова професионална подготовка
· Е РУ 4. Организация на труда
4.1 РУ Организира работния процес на
работното си място
4.2 РУ Изпълнява възложените му дейности
4.3 РУ Познава установените стандарти
в стопанската организация
· Е РУ 5. Комуникация и чужд език
5.1 РУ Общува на различни равнища в
стопанската организация
5.2 РУ Комуникира на чужд език
· Е РУ 6. Информационни и комуникационни
технологии (ИКТ)
6.1 РУ Обработва информация с ИКТ
6.2 РУ Комуникира с ИКТ
6.3 РУ Създава цифрово съдържание с
ИКТ
6.4 РУ Осигурява сигурност при работата
с ИКТ
6.5 РУ Решава проблеми при работата с
ИКТ
· Е РУ 7. Хигиена и безопасност на храните,
оценка на риска
7.1 РУ Спазва изискванията за лична
хигиена и хигиена на работното място
7.2 РУ Спазва изискванията за безопасност на храните
· Е РУ 8. Нормативна уредба в туризма
8.1 РУ Познава законовата и подзаконовата нормативна уредба в туризма
8.2 РУ Познава приетата с постановление
на Министерския съвет Наредба за изискванията към местата за настаняване
и заведенията за хранене и развлечения
и за реда за определяне на категория,
отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията
8.3 РУ Познава издадената от Министерство на туризма Наредба за изискванията
към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите
спални и прилежащите към тях заведения
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за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване
на определената им категория
· Е
 РУ 9. Професионална етика и туристическо поведение
9.1 РУ Познава основните характеристики
на деловото общуване и професионалната
етика
9.2 РУ Познава изискванията за поведение
на персонала при общуване с гостите
· Е
 РУ 10. Счетоводство и отчетност в хотелиерството
10.1 РУ Познава нормативните документи,
отнасящи се до счетоводното отчитане
10.2 РУ Познава отчетната документация,
програмните продукти и специализирания софтуер
· Е
 РУ 11. Основи на туризма
11.1 РУ Познава условията за развитие
на туризма в България
11.2 РУ Познава видовете туризъм
11.3 РУ Познава туристическите ресурси и
материално-техническата база в туризма
Специфична професионална подготовка
· Е
 РУ 12. Ресторантьорство и кетъринг
12.1 РУ Познава организацията и функционирането на кухнята
12.2 РУ Познава организацията и функционирането на ресторанта и бара
12.3 РУ Познава организацията и технологията на кетъринг услугите
· Е
 РУ 13. Организация на хотелиерската
дейност
13.1 РУ Познава структурата и йерархията
в местата за настаняване
13.2 РУ Познава спецификата на дейността
в местата за настаняване
· Е
 РУ 14. Технология на хотелиерското обслужване
14.1 РУ Познава технологията на обслужване на фронт офиса
14.2 РУ Познава технологията на камериерското обслужване
14.3 РУ Познава технологията на хотелиерското домакинство
14.4 РУ Познава технологията на допълнителните услуги
14.5 РУ Познава общите изиск вани я
при съставяне на стандарти в местата
за настаняване
· Е
 РУ 15. Охранителни мерки и безопасност
в хотелиерството
15.1 РУ Познава охранителните мерки
в хотелиерството
15.2 РУ Познава изискванията за безопасност и сигурност на туристите
15.3 РУ Спазва процедурите при рискови
ситуации в хотелиерството
· Е
 РУ 16. Транспорт и туристическа агентска
дейност
16.1 РУ Познава видовете туристически
транспорт и пътнически тарифи
3.2. Списък на ЕРУ за специалност „Организация на хотелиерството“ – трета степен на
професионална квалификация
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Обща професионална подготовка
· Е РУ 17. Здравословни и безопасни условия
на труд и опазване на околната среда
17.1 РУ Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място
17.2 РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
17.3 РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
· Е РУ 18. Предприемачество
18.1 РУ Познава основите на предприемачеството
18.2 РУ Формира предприемаческо поведение
18.3 РУ Участва в разработването на
бизнес план
· Е РУ 19. Икономика
19.1 РУ Познава основите на пазарната
икономика
19.2 РУ Познава характеристиките на
производствената дейност в предприятие
Отраслова професионална подготовка
· Е РУ 20. Организация на труда
20.1 РУ Организира работния процес в
стопанската организация
20.2 РУ Разпределя дейностите
20.3 РУ Кон т роли ра п ри ла га нет о на
установените стандарти в стопанската
организация
· Е РУ 21. Комуникация и чужд език
21.1 РУ Общува на различни равнища в
стопанската организация
21.2 РУ Комуникира на чужд език
· ЕРУ 22. Информационни и комуникационни
технологии
22.1 РУ Обработва информация с ИКТ
22.2 РУ Комуникира с ИКТ
22.3 РУ Създава цифрово съдържание с
ИКТ
22.4 РУ Осигурява сигурност при работата
с ИКТ
22.5 РУ Решава проблеми при работата
с ИКТ
· Е РУ 23. Хигиена и безопасност на храните,
оценка на риска
23.1 РУ Организира спазването на изискванията за лична хигиена и хигиена на
работното място
23.2 РУ Осигурява безопасност на храните
· Е РУ 24. Нормативна уредба в туризма
24.1 РУ Организира спазването на законовата и подзаконовата нормативна
уредба в туризма
24.2 РУ Организира спазването на приетата с постановление на Министерския
съвет Наредба за изиск вани ята към
местата за настаняване и заведенията за
хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване,
спиране на действието и прекратяване
на категорията
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24.3 РУ Организира спазването на издадената от Министерство на туризма Наредба за изискванията към туристическите
хижи, туристическите учебни центрове,
туристическите спални и прилежащите
към тях заведения за хранене и реда за
определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената
им категория
· Е
 РУ 25. Професионална етика и туристическо поведение
25.1 РУ Прилага основните характеристики на деловото общуване и професионалната етика
25.2 РУ Наблюдава поведението на персонала при общуване с гостите
25.3 РУ Прилага основните характеристики на потребителското и туристическото
поведение
· Е
 РУ 26. Счетоводство и отчетност в хотелиерството
26.1 РУ Прилага нормативните док ументи, отнасящи се до счетоводното
отчитане
26.2 РУ Организира работата с отчетната
документация, програмните продукти и
специализирания софтуер
· Е
 РУ 27. Основи на туризма
27.1 РУ Познава условията за развитие
на туризма в България
27.2 РУ Познава видовете туризъм
27.3 РУ Познава туристическите ресурси и
материално-техническата база в туризма
Специфична професионална подготовка
· Е
 РУ 28. Ресторантьорство и кетъринг
28.1 РУ Организира дейностите в кухнята
28.2 РУ Организира дейностите в ресторанта и бара
28.3 РУ Организира дейностите в кетъринга
· Е
 РУ 29. Организаци я на хотелиерската
дейност
29.1 РУ Описва структурата и йерархията
в хотела
29.2 РУ Организира дейността на различните отдели в хотела
· Е
 РУ 30. Технология на хотелиерското обслужване
30.1 РУ Спазва технологията на обслужването във фронт офиса
30.2 РУ Знае технологията на камериерското обслужване
30.3 РУ Знае технологията на хотелиерското домакинство
30.4 РУ Прилага допълнителните дейности, свързани с инфраструктурата на
туризма
30.5 РУ Организира дейността по съставяне на стандарти в хотелиерството
· Е РУ 31. Охранителни мерки и безопасност
в хотелиерството
31.1 РУ Познава охранителните мерки в
хотелиерството
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31.2 РУ Познава изискванията за безопасност и сигурност на туристите
31.3 РУ Спазва процедурите при рискови
ситуации в хотелиерството
· Е РУ 32. Транспорт и туристическа агентска
дейност
32.1 РУ Познава организацията и технологията на туроператорската дейност
32.2 РУ Познава видовете туристически
транспорт и пътнически тарифи
3.3. Списък на ЕРУ за специалност „Организация и управление на хотелиерството“ – четвърта
степен на професионална квалификация
Обща професионална подготовка
· Е РУ 33. Здравословни и безопасни условия
на труд и опазване на околната среда
33.1 РУ Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място
33.2 РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
33.3 РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
· Е РУ 34. Предприемачество
34.1 РУ Познава основите на предприемачеството
34.2 РУ Формира предприемаческо поведение
34.3 РУ Участва в разработването на
бизнес план
· Е РУ 35. Икономика
35.1 РУ Познава основите на пазарната
икономика
35.2 РУ Познава характеристиките на
производствената дейност в предприятие
Отраслова професионална подготовка
· Е РУ 36. Организация на труда
36.1 РУ Създава условия за извършване
на дейностите в стопанската организация
36.2 РУ Контролира изпълнението на
дейностите
36.3 РУ Контролира прилагането на
установените стандарти в стопанската
организация
36.4 РУ Създава условия за разпределяне
на ресурсите в стопанската организация
· Е РУ 37. Комуникация и чужд език
37.1 РУ Общува на различни равнища в
стопанската организация
37.2 РУ Комуникира на чужд език
37.3 РУ Води ефективна бизнес комуникация
· ЕРУ 38. Информационни и комуникационни
технологии
38.1 РУ Обработва информация с ИКТ
38.2 РУ Комуникира с ИКТ
38.3 РУ Създава цифрово съдържание с
ИКТ
38.4 РУ Осигурява сигурност при работата
с ИКТ
38.5 РУ Решава проблеми при работата
с ИКТ
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· Е
 РУ 39. Хигиена и безопасност на храните,
оценка на риска
39.1 РУ Изготвя инструкции и правила
за спазване на изискванията за лична
хигиена и хигиена на работното място
39.2 РУ Контролира безопасността на
храните
39.3 РУ Извършва оценка на риска
· Е
 РУ 40. Нормативна уредба в туризма
40.1 РУ Контролира спазването на законовата и подзаконовата нормативна
уредба в туризма
40.2 РУ Осигурява условия за спазване на
приетата с постановление на Министерския съвет Наредба за изискванията към
местата за настаняване и заведенията за
хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване,
спиране на действието и прекратяване
на категорията
40.3 РУ Осигурява условия за спазване на издадената от Министерство на
туризма Наредба за изискванията към
туристическите хижи, туристическите
учебни центрове, туристическите спални
и прилежащите към тях заведения за
хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване
на определената им категория
· Е
 РУ 41. Професионална етика и туристическо поведение
41.1 РУ Контролира спазването на основните характеристики на деловото
общуване и професионалната етика
41.2 РУ Анализира поведението на персонала при общуване с гостите
41.3 РУ Анализира поведението на туристите
41.4 РУ Управлява възникнали конфликтни ситуации
· Е
 РУ 42. Счетоводство и отчетност в хотелиерството
42.1 РУ Конт ролира прилагането на
нормативните документи, отнасящи се
до счетоводното отчитане
42.2 РУ Контролира работата с отчетната
документация, програмните продукти и
специализирания софтуер
· Е
 РУ 43. Основи на туризма
43.1 РУ Познава условията за развитие
на туризма в България
43.2 РУ Познава видовете туризъм
43.3 РУ Познава туристическите ресурси и
материално-техническата база в туризма
Специфична професионална подготовка
· Е
 РУ 44. Ресторантьорство и кетъринг
44.1 РУ Управлява дейностите в кухнята
44.2 РУ Управлява дейностите в ресторанта и бара
44.3 РУ Управлява кетъринг услугите
· Е
 РУ 45. Организаци я на хотелиерската
дейност
45.1 РУ Описва структурата и йерархията
в хотела
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45.2 РУ Управлява дейностите на различните отдели в хотела
45.3 РУ Управлява дейностите, свързани
с предлагането на хотелиерския продукт
Е РУ 46. Технология на хотелиерското обслужване
46.1 РУ Управлява технологията на обслужването във фронт офиса
46.2 РУ Управлява технологията на камериерското обслужване
46.3 РУ Управлява технологията на хотелиерското домакинство
46.4 РУ Организира и управлява допълнителни дейности, свързани с инфраструктурата на туризма
46.5 РУ Разработва модели и системи
за управление на качеството в хотелиерството
Е РУ 47. Охранителни мерки и безопасност
в хотелиерството
47.1 РУ Познава охранителните мерки в
хотелиерството
47.2 РУ Познава изискванията за безопасност и сигурност на туристите
47.3 РУ Спазва процедурите при рискови
ситуации в хотелиерството
Е РУ 48. Транспорт и туристическа агентска
дейност
48.1 РУ Познава организацията и технологията на туроператорската дейност
48.2 РУ Познава организацията и технологията на турагентската дейност
48.3 РУ Познава видовете туристически
транспорт и пътнически тарифи
Е РУ 49. Иновации и оценка на риска в
хотелиерството
49.1 РУ Представя типологията на иновациите в туризма
49.2 РУ Планира иновации в туризма
49.3 РУ Генерира и управлява избора на
иновационни идеи
49.4 РУ Анализира риска в иновационните
процеси в туризма
Е РУ 50. Управление на туристическо предприятие
50.1 РУ Управлява работата на персонала
50.2 РУ Анализира основните икономически показатели на туристическото
предприятие
50.3 РУ Оценява състоянието на туристическото предприятие
50.4 РУ Планира и прогнозира развитието
на туристическото предприятие
50.5 РУ Управлява финансовите ресурси
на туристическото предприятие
50.6 РУ Разработва цени и модел на
ценообразуване в туристическото предприятие
50.7 РУ Контролира договорните отношения и разчетните операции в туристическото предприятие
50.8 РУ Управлява дейността на туристическото предприятие
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3.4. Описание на ЕРУ
Обща професионална подготовка
ЕРУ 1, 17 и 33
Наименование на Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда
единицата:
Ниво по НКР:

3 – 5

Ниво по ЕКР:

3 – 5

Наименование на Хотелиер
професията:
Ниво по НКР:

3 – 5

Ниво по ЕКР:

3 – 5

Специалност:

Организация на дейностите Организация на хотелиер- Организация и управление
в места за настаняване
ството
на хотелиерството

Степен на профе- Втора
сионална квалификация (СПК)

Трета

Четвърта

Резултат от учене 1.1 РУ Създава организация
за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място

17.1 РУ Създава организация
за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място

33.1 РУ Създава организация
за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място

Знания

· Познава нормативните до- · Описва нормативните до- · Представя нормативните
кументи за здравословни
кументи за здравословни
документи за здравослови безопасни условия на
и безопасни условия на
ни и безопасни условия на
труд
труд
труд
· Знае професионалните и · Описва професионалните · Представя професионалздравните рискове при
и здравните рискове при
ните и здравните рискоразлични т рудови дейразли чни т ру дови дейве при различни трудови
ности
ности
дейности
· Знае защитните приспосо- · Описва защитните прис- · П р е д с т а в я з а щ и т н и т е
бления и средства за сигпособления и средства за
приспособления и среднализация и маркировка
сигнализация и маркировства за сигнализация и
за осигуряване на ЗБУТ
ка за осигуряване на ЗБУТ
маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Умения

· Прилага нормативните · Прилага нормативните до- · Провежда инструктаж на
документи за здравословкументи за здравословни
работния екип за безопасни и безопасни условия на
и безопасни условия на
на работа
труд
труд
· Организира предотвратя· Спазва изискванията за · Прилага изискванията за
ването на професионалпреодоляване на професипреодоляване на професините и здравните рискооналните и здравните рионалните и здравните риве при различни трудови
скове на работното място
скове на работното място
дейности
· Използва защитни прис- · Контролира използването · Контролира използването
пособления и средства за
на защитни приспособлена защитните приспососигнализация и маркировния и средства за сигнабления и средства за сигка за осигуряване на ЗБУТ
лизация и маркировка за
нализация и маркировка
осигуряване на ЗБУТ
за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности · Спазва мерките за без- · Спазва мерките за без- · Осигурява безопасността
опасност и се отнася с
опасност и се отнася с
на работния процес
отговорност към хората
отговорност към хората
Резултат от учене 1.2 РУ Участва в създаването на организация за
осъществяване на превантивна дейност по опазване
на околната среда
Знания

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

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

· Знае рисковете от замър- · Посочва рисковете от за- · Анализира рисковете от
сяване на околната среда
мърсяване на околната
замърсяване на околната
· Познава нормативните
среда
среда
изисквания за опазване · Описва нормативните из- · Представя нормативните
на околната среда
исквания за опазване на
изисквания за опазване на
· Познава специализираоколната среда
околната среда
ните уреди за проверка · Описва специализирани · Използва специализирани
на кон цен т ра ц и я та на
уреди за проверка на конуреди за проверка на конвредности и замърсители
центрацията на вредности
центрацията на вредности
и замърсители
и замърсители

С Т Р.

40

Умения

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

· Проверява периодично · Организира проверката на · Контролира проверката на
концентрацията на вредконцентрацията на вредконцентрацията на вредности със специализирани
ности със специализирани
ности със специализирани
уреди
уреди
уреди
· Прилага дейности за под- · Организира дейности за · Контролира дейностите
държане на допустимите
поддържане на допустиза поддържане на допуснорми на замърсяване
мите норми на замърсятимите норми на замър· Ползва специализираните
ване
сяване
уреди за проверка на кон- · Организира използването · Контролира събирането и
центрацията на вредности
на специализираните уресъхраняването на опасни
и замърсители
ди за проверка на конценпроду кти и излезли от
трацията на вредности и
употреба детайли, възли,
замърсители и събирането
материали, спазвайки техи съхраняването на опасни
нологията за събиране и
продукти, спазвайки техрециклиране
нологията за събиране и
рециклиране

Компетентности · Спазва изискванията и · Спазва изискванията и · Анализира причините за
правилата за опазване на
правилата за опазване на
екологично замърсяване
околната среда
околната среда
· Разрабо т ва п ра ви ла за
опазване на околната среда
Резултат от учене 1.3 РУ Създава организация 17.3 РУ Създава организация 33.3 РУ Създава организация
за овладяването на рискови за овладяването на рискови за овладяването на рискови
и аварийни ситуации
и аварийни ситуации
и аварийни ситуации
Знания

· З н ае т е рм и но лог и я т а ,
свързана с аварийните
ситуации
· Познава нормативните
документи за аварийна
безопасност
· Изброява правилата за
работа при аварии и аварийни ситуации
· Познава реда за разследване на аварии и злополуки
· Познава видовете травми
и методите за оказване на
първа помощ

· Описва терминологията,
свързана с аварийни те
ситуации
· Позна ва нормат и вн и т е
документи за аварийна
безопасност
· Описва правилата за работа при аварии и аварийни
ситуации
· Описва реда за разследване на аварии и злополуки
· Описва видовете травми
и методите за оказване на
първа помощ

· Дефинира терминологията, свързана с аварийните
ситуации
· Обяснява нормативните
документи за аварийна
безопасност
· Обясн ява правилата за
работа при аварии и аварийни ситуации
· Обяснява реда за разследване на аварии и злополуки
· Обяснява видовете травми
и методите за оказване на
първа помощ

Умения

· Използва терминологията, свързана с аварийните
ситуации
· Спазва нормат ивни те
изисквания за аварийна
безопасност
· Спазва правилата за работа при аварии и аварийни
ситуации
· Прилага реда за разследване на аварии и злополуки
· Оказва първа помощ на
пострадали при авария

· Използва терминологията, свързана с аварийните
ситуации
· Контролира спазването на
нормативните изисквания
за аварийна безопасност
· Организира спазването
на правилата при аварии
и аварийни ситуации
· Организира действията на
работния екип при аварии
и опасни ситуации
· Разпознава опасните ситуации, които могат да
възникнат по време на
работа

· Използва терминологията, свързана с аварийните
ситуации
· Контролира спазването на
нормативните изисквания
за аварийна безопасност
· Контролира спазването
на правилата при аварии
и аварийни ситуации
· Контролира действията на
работния екип при аварии
и опасни ситуации
· Предотвратява опасните
ситуации, които могат да
възникнат по време на
работа

Компетентности · Разпознава опасности от · Организира овладяването · Управлява овладяването
възникване на аварийни
на възникнали аварийни
на възникнали аварийни
ситуации в съответствие
ситуации в съответствие
ситуации в съответствие
с установените вътрешно
с установените вътрешс установените вътрешфирмени правила за аванофи рмени п рави ла за
нофи рмени п рави ла за
рийна безопасност
аварийна безопасност
аварийна безопасност
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
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Условия за про- Учебен кабинет
веждане на оценяването:
Критерии за оце- За средства 1 и 2 :
няване:
Владее основни теоретични знания за:
· санитарно-хигиенни норми;
· здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
· превантивна дейност за опазване на околната среда;
· овладяване на аварийни ситуации и оказване първа помощ на пострадали
За средство 3:
· Избира най-подходящия тип поведение при зададената рискова ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 2, 18 и 34
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Специалност:
СПК
Резултат от учене
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене
Знания

Умения
Компетентности
Резултат от учене
Знания

Предприемачество
3 – 5
3 – 5
Хотелиер
3 – 5
3 – 5
Организация на дейностите
в места за настаняване
Втора
2.1 РУ Познава основите на
предприемачеството
· Знае същността на пред
приемачеството
· Знае видовете предприемачески умения
· Анализира практически
примери за успешно управление на дейността на
дадена фирма или организация
· Предлага нови идеи за
успешно изпълнение на
трудовите дейности
2.2 РУ Формира предприемаческо поведение
· Познава характеристиките на предприемаческото
поведение
· Знае видовете предприемаческо поведение
· Преценява необходимостта от промени, свързани с
подобряване на работата
· Предлага решения за оптимизиране на трудовите
дейности
2.3 РУ Участва в разработването на бизнес план
· Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на
бизнес план
· Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Организация на хотелиерството
Трета
18.1 РУ Познава основите на
пр едприемачеството
· Знае същността на пред
приемачеството
· Знае видовете предприемачески умения
· Анализира практически
примери за успешно управление на дейността на
фирмата

Организация и управление
на хотелиерството
Четвърта
34.1 РУ Познава основите на
предприемачеството
· Знае същността на пред
приемачеството
· Познава видовете пред
приемачески умения
· Анализира практически
примери за успешно управление на дейността на
фирмата

· Предлага нови идеи за
успешно изпълнение на
трудовите дейности
18.2 РУ Формира предприемаческо поведение
· Познава характеристиките на предприемаческото
поведение
· Знае видовете предприемаческо поведение
· Преценява необходимостта от промени, свързани с
подобряване на работата
· Предлага решения за оптимизиране на трудовите
дейности
18.3 РУ Участва в разработването на бизнес план
· Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на
бизнес план
· Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда

· Предлага нови идеи за оптимизиране изпълнението
на трудовите дейности
34.2 РУ Формира предприемаческо поведение
· Познава характеристиките на предприемаческото
поведение
· Знае видовете предприемаческо поведение
· Преценява необходимостта от промени, свързани с
подобряване на работата
· Предлага решения за повишаване ефективността
на дейността
34.3 РУ Участва в разработването на бизнес план
· Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на
бизнес план
· Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда
и вл и я н иет о и м върх у
дейността на фирмата
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· Идентифицира възмож- · Анализира възможности- · Анализира възможностиности за развитие на дейте за развитие на дейностте за развитие на дейностността на дадена фирма
та на фирмата
та на фирмата
или организация

Компетентности · Разработва проект на биз- · В екип разработва проект · Самостоятелно или в екип
нес план в екип
на бизнес план
разработва проект на бизнес план
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
ЕРУ 3, 19 и 35
Наименование на Икономика
единицата:
Ниво по НКР:

3 – 5

Ниво по ЕКР:

3 – 5

Наименование на Хотелиер
професията:
Ниво по НКР:

3 – 5

Ниво по ЕКР:

3 – 5

Специалност:

Организация на дейностите Организация на хотелиер- Организация и управление
в места за настаняване
ството
на хотелиерството

СПК

Втора

Трета

Четвърта

Резултат от учене 3.1 РУ Познава основите на 19.1 РУ Познава основите на 35.1 РУ Познава основите на
пазарната икономика
пазарната икономика
пазарната икономика
Знания

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

Умения

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

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

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

Компетентности · Способен е да идентифи- · Способен е да идентифи- · Способен е да идентифицира успешни практичесцира успешни практичесцира успешни практически примери за управление
ки примери за управление
ки примери за управление
на бизнес начинания, като
на бизнес начинания, като
на бизнес начинания, като
обясни ролята на всеки
обясни ролята на всеки
обясни ролята на всеки
икономически субект, аникономически субект, аникономически субект, ангажиран в бизнеса
гажиран в бизнеса
гажиран в бизнеса
Резултат от учене 3.2 РУ Познава характерис- 19.2 РУ Познава характерис- 35.2 РУ Познава характеристиките на производствената тиките на производствената тики на производствената
дейност в предприятие
дейност в предприятие
дейност в предприятие
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Знания

· Познава основите на па- · Познава основите на па- · Познава основите на пазарното търсене и пазарзарното търсене и пазарзарното търсене и пазарното предлагане
ното предлагане
ното предлагане
· Дефинира икономически · Дефинира икономически · Дефинира икономически
понятия – приходи, разхопонятия – приходи, разхопонятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност
ди, печалба, рентабилност
ди, печалба, рентабилност
и др.
и др.
и др.
· Познава същността на елементите на маркетинговия
микс – продукт (услуга),
цена, дистрибуция, промоция
· Позна ва с ъщ нос т та на
елементите на промоционалния/комуникационния
микс – публичност, реклама, лични продажби, насърчаване на продажбите,
връзки с обществеността

Умения

· Обяснява икономически · Обяснява икономически · Обяснява икономически
понятия в контекста на
понятия в контекста на
понятия в контекста на
дейността на дадено преддейността на предприядейността на предприяприятие
тието
тието
· 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 продук
ти (стоки и/или услуги)

Компетентности · Способен е да анализира · Способен е да анализира · Способен е да анализира
икономическите принциикономическите принциикономическите принципи в контекста на произпи в контекста на произпи в контекста на производствената дейност на
водствената дейност на
водствената дейност на
дадено предприятие
дадено предприятие
дадено предприятие и да
дава препоръки
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Писмен изпит/Тест
Средство 2:
· Казус по зададен сценарий
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в
зададения казус/сценарий
Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4, 20 и 36
Наименование на Организация на труда
единицата:
Ниво по НКР:

3 – 5

Ниво по ЕКР:

3 – 5

Наименование на Хотелиер
професията:
Ниво по НКР:

3 – 5

Ниво по ЕКР:

3 – 5

С Т Р.
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Специалност:

Организация на дейностите Организация на хотелиер- Организация и управление
в места за настаняване
ството
на хотелиерството

СПК

Втора

Трета

Четвърта

Резултат от учене 4.1 РУ Организира работ- 20.1 РУ Организира работ- 36.1 РУ Създава условия за
ния процес на работното ния процес в стопанската извършване на дейностите
си място
организация
в стопанската организация
Знания

· Познава основните работни процеси
· Познава структурата на
стопанската организация
· Познава нормативните
док у менти, свързани с
работния процес
· Знае организацията на
работата съобразно поставените задачи

· Описва основните работни процеси
· Описва ст ру кт у рата на
стопанската организация
· О п и с в а н о р м ат и в н и т е
док у мен т и, свърза ни с
професията
· Описва организацията на
работата в съответствие с
поставените задачи

· Обяснява основните работни процеси
· Обяснява структурата на
стопанската организация
· Дефинира нормативните
док у мен т и, свърза ни с
професията
· Обяснява организацията
на работата в съответствие
с поставените задачи

Умения

· Извършва основните ра- · Организира изпълнението
ботни процеси, като спазна основните и допълнива определените критерии
телните работни процеси в
· Спазва организационната
стопанската организация
структура на стопанската · Спазва организационната
организация
структура на стопанската
· Спазва нормат ивни те
организация.
док у менти, свързани с
При лага нормат ивни те
професията
док у мен т и, свърза ни с
· Подготвя работното мяспрофесията
то за изпълнение на по- · Организира работния проставените задачи
цес в стопанската организация в съответствие с
поставените задачи

· И з в ърш в а кон т р о л н а
изпълнението на основните и допълнителните
дейности в стопанската
организация
· Прилага подходяща организационна структура за
стопанската организация
· Контролира спазването на
нормативните документи,
свързани с професията
· Изготвя график на работните задачи

Компетентности · Проявява самостоятел- · Проявява самостоятел- · Разработва правилник за
ност при участието в раност при участието в рарабо тата на о тдел н и т е
ботните процеси на стоботните процеси на стозвена, предлага промени
панската организация
панската организация
в структурата на стопанската организация
Резултат от учене 4.2 РУ Изпълнява възложе- 20.2 РУ Разп редел я дей- 36.2 РУ Контролира изпълните дейности
ностите
нението на дейностите
Знания

· Знае видовете дейности в · Описва видовете дейности · Дефинира видовете дейработния процес
в работния процес
ности в работния процес
· З н а е и з ис к в а н и я т а з а · Описва изискванията за · Представя правила и инизпълнение на видовете
изпълнение на видовете
струкции за изпълнение
дейности
дейности
на видовете дейности

Умения

· Спазва изискванията за · Разг ра н и ча ва ви довет е · Представя видовете дейизпълнение на видовете
дейности
ности
дейности
· Прилага изискванията за · Създава правила и инизпълнение на видовете
струкции за изпълнение
дейности
на видовете дейности

Компетентности · Самостоятелно взема ре- · Отговаря за изпълнение · Реализира концепция за
шения при изпълнение на
на видовете дейности
оптимизиране на дейнос
видовете дейности
тите
Резултат от учене 4.3 РУ Познава установени- 20.3 РУ Контролира прите стандарти в стопанската лагането на установените
организация
стандарти в стопанската
организация

36.3 РУ Контролира прилагането на установените
стандарти в стопанската
организация

Знания

· Обяснява същността на
стандарта
· Обяснява видовете стандарти
· Обясн ява установените
стандарти в стопанската
организация
· Обяснява европейските
стандарти

· Знае същността на стандарта
· Знае видовете стандарти
· Знае установените стандарти в стопанската организация
· Знае европейските стандарти

· Описва същност та на
стандарта
· Описва видовете стандарти
· Описва ус та новени т е
стандарти в стопанската
организация
· Описва европейск ите
стандарти

БРОЙ 87
Умения

ДЪРЖАВЕН
· Работи със стандарти в
работния процес
· Спазва ви довет е с та н
дарти
· Спазва установените стандарти в стопанската организация
· Използва европейските
с т а н дар т и в раб о т н и я
процес
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· Организира работния про- · Управлява работния процес според ус та новен и
цес според ус та новен и
стандарти
стандарти
· Прилага различни видове · Контролира спазването
стандарти според поставена различни видове станните задачи
дарти според поставените
· Спазва установените станзадачи
дарти в стопанската орга- · Изготвя инструкции за
низация
спазването на установе· Прилага европейски станните стандарти в стопандарти в работния процес
ската организация
· Включва европейски стандарти в работния процес

Компетентности · Показва самостоятелност · Демонстрира използване- · Изби ра са мос т оя т ел но
при използването на вито на видовете стандарти
видовете стандарти според
довете стандарти според
според работните задачи
работните задачи
поставените задачи
Резултат от учене –

–

36.4 РУ Създава условия за
разпределяне на ресурсите
в стопанската организация

Знания

–

–

· О б яс н я в а с т оп а нс к ат а
дейност
· Обяснява характеристиките на различните видове
стопански организации
· Обяснява видовете ресурси в стопанската организация
· Обяснява условията за разпределяне на ресурсите в
стопанската организация

Умения

–

–

· Презентира предмета на
дей нос т в с т опа нск ата
организация
· Използва видовете ресурси в стопанската организация
· Управл ява ресу рсите в
стопанската организация

Компетентности –

–

· Изработва концепция за
управлението на видовете ресурси в стопанската
организация

Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Дефинира теоретични понятия в организацията на работния процес
За средство 2:
· Дефинира теоретични понятия в разпределението на дейностите в работния процес
ЕРУ 5, 21 и 37
Наименование на Комуникация и чужд език
единицата:
Ниво по НКР:

3 – 5

Ниво по ЕКР:

3 – 5

Наименование на Хотелиер
професията:
Ниво по НКР:

3 – 5
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Ниво по ЕКР:

3 – 5

Специалност:

Организация на дейностите Организация на хотелиер- Организация и управление
в места за настаняване
ството
на хотелиерството

СПК

Втора

Резултат от учене

Трета

Четвърта

5.1 РУ, 21.1 РУ и 37.1 РУ Общува на различни равнища в стопанската организация

Знания

· Познава управленската · О п исва у п ра в ленск ат а · Обяснява управленската
структура на стопанската
структура на стопанската
структура на стопанската
организация
организация
организация
· Знае ролите на отделните · Описва ролите на отдел- · Обяснява ролите на отделдлъжности в екипа, техните длъжности в екипа,
ните длъжности в екипа,
ните взаимоотношения и
техните взаимоотношения
техните взаимоотношения
йерархични връзки
и йерархични връзки
и йерархични връзки
· Познава различните ко- · Описва различните кому- · Обяснява различните комуникационни средства
никационни средства за
муникационни средства
за водене на разговори
водене на разговори
за водене на разговори

Умения

· Осъществява комуника- · Орга н изи ра ком у н и к а- · Разработва правила за коция при изпълнение на
ц и я та п ри изп ъ л нен ие
муникация при изпълнет рудовите си дейности
на т ру дови те дейност и
ние на трудовите дейности
на различни равнища в
на различни равнища в
на различни равнища в
стопанската организация
стопанската организация
стопанската организация
· Осъществява комуника- · Орга н изи ра ком у н и к а- · Разрабо т ва п ра ви ла за
ция при изпълнение на
ц и я та п ри изп ъ л нен ие
комуникация в работния
трудовите си дейности в
на трудовите дейности в
екип
работния екип
работния екип
· Работи с различни кому· Работи с различни кому- · Работи с различни комуникационни средства
никационни средства
никационни средства

Компетентности · Ком у н и к и ра с вси ч к и · Ком у н и к и ра с в с и ч к и · Реализира концепция за
участници в трудовия проучастници в трудовия проком у никаци я с вси чк и
цес според изпълняваните
цес според изпълняваните
участници в трудовия прозадачи
задачи
цес според изпълняваните
задачи
Резултат от учене 5.2 РУ, 21.2 РУ и 37.2 РУ Комуникира на чужд език
Знания

· Знае основната професионална терминология на
чужд език
· Знае основни изрази и
лексика на чу ж д език,
свързани с пряката работа
· Ползва чу ж д език при
търсене на информация
от интернет и други източници
· Знае писмено и говоримо
чужд език при професионална ком у никаци я с
партньори и гости

· Знае основната професионална терминология на
чужд език
· Знае основни изрази и
лексика на ч у ж д език,
свързани с пряката работа
· Ползва ч у ж д език п ри
търсене на информация
от интернет и други източници
· Знае писмено и говоримо
чужд език при професиона лна ком у никаци я с
партньори и гости

· Знае основната професионална терминология на
чужд език
· Знае основни изрази и
лексика на ч у ж д език,
свързани с пряката работа
· Ползва ч у ж д език п ри
търсене на информация
от интернет и други източници
· Знае писмено и говоримо
чужд език при професиона лна ком у никаци я с
партньори и гости

Умения

· Чете основната професионална терминология на
чужд език
· Разчита на чужд език основни изрази и лексика,
свързани с пряката работа
· Разбира стандартна техническа документация и
специализирана литература на чужд език
· Ползва чу ж д език при
търсене на информация
от интернет и други източници
· Ползва чужд език (писмено и говоримо) п ри
комуникация с партньори
и гости
· Води преговори на чужд
език (писмено и говоримо)
с партньори и гости

· Чете основната професионална терминология на
чужд език
· Разчита на чужд език основни изрази и лексика,
свързани с пряката работа
· Разбира стандартна техническа документация и
специализирана литература на чужд език
· Ползва ч у ж д език п ри
търсене на информация
от интернет и други източници
· Ползва чужд език (писмено и г овори мо) п ри
комуникация с партньори
и гости
· Води преговори на чужд
език (писмено и говоримо)
с партньори и гости

· Чете основната професионална терминология на
чужд език
· Разчита на чужд език основни изрази и лексика,
свързани с пряката работа
· Разбира стандартна техническа документация и
специализирана литература на чужд език
· Ползва ч у ж д език п ри
търсене на информация
от интернет и други източници
· Ползва чужд език (писмено и г овори мо) п ри
комуникация с партньори
и гости
· Води преговори на чужд
език (писмено и говоримо)
с партньори и гости
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Компетентности · При необходимост кому- · При необходимост кому- · При необходимост комуникира (писмено и говоникира (писмено и говоникира (писмено и говоримо) на чужд език
римо) на чужд език
римо) на чужд език
Резултат от учене –
–
37.3 РУ Води ефек т ивна
бизнес комуникация
Знания
–
–
· Обяснява етичните норми
при водене на разговор
· Обясн ява правилата за
верба лна и неверба лна
комуникация
· Обясн я ва ефек т и вно т о
поведение при конфликти
· Обясн я ва п ра ви лата и
изискванията, свързани
с водене на делова кореспонденция
· Обяснява средства за водене на делова комуникация
Умения
–
–
· Разпознава конфликтни
ситуации
· Решава конфликтни ситуации
· Води делова комуникация – писмена и устна
· Използва необходимата
информация за удовлетворяване изискванията на
клиентите
· Защитава правата на потребителите
· Прави проучвания на пазара за налични алтернативни решения
Компетентности –
–
· Провежда ефективна комуникация с клиенти и
пот ребители съобразно
индивидуалните им особености
· Води уверено разговори
с клиенти с цел консултиране и съгласуване на
услуги, като разбира и
у ва ж а ва т ех н и т е изисквания и същевременно
защитава интересите на
организацията
· Проя вя ва комби нат и вност при проу чване на
алтернативни решени я,
налични на пазара
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език
Средство 2:
· Решаване на казуси, свързани с водене на преговори
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда
За средство 2:
· Води уверено разговори с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги,
като разбира и уважава техните изисквания и същевременно защитава интересите на организацията. Проявява комбинативност при проучване на алтернативни
решения, налични на пазара
ЕРУ 6, 22 и 38
Наименование на Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
единицата:
Ниво по НКР:

3 – 5

С Т Р.
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Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Специалност:

3 – 5
Хотелиер

Умения

· Използва търсачка за на- · Използва търсачка за намиране на информация,
миране на информация,
като прилага различни
като прилага различни
филтри
филтри и използва опера· Сравнява информацията
тори за търсене (символи
в различни източници и
и други)
оценява нейната надежд- · Сравнява информацията
ност
в ра з л и ч н и из т оч н и ц и
· Записва и съхранява ции оцен ява нейната нафрово съдържание (текст,
деждност с помощта на
изображения, аудио, виопределени критерии
део, уеб страници и др.) · Записва и съхранява в разпо класифициран начин,
лични формати цифрово
използвайки поддиректосъдържание (текст, изории (папки)
бражения, аудио, видео,
· Възпроизвежда вече запиуеб страници и др.) по
сано цифрово съдържание
класифициран начин, използвайки поддиректории
(папки)
· Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

3 – 5
3 – 5
Организация на дейностите
в места за настаняване
СПК
Втора
Резултат от учене 6.1 РУ Обработва информация с ИКТ
Знания
· Изброява интернет търсачки
· Обяснява употребата на
филтри за търсене
· Знае за съществуването на
невярна или подвеждаща
информация в интернет
· Знае начините за съхранение на цифрова информация
· Знае начините за създаване на поддиректории
(папки)
· Знае начините за преместване на файлове от една
поддиректория в друга
· Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание

Организация на хотелиерството
Трета
22.1 РУ Обработва информация с ИКТ
· Изброява интернет търсачки
· 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
· Знае нач и н и т е за с ъхранение на цифрова информаци я 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 да ден т и п ц ифрово
съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
· Знае за съществуването
на облачни услуги
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Организация и управление
на хотелиерството
Четвърта
38.1 РУ Обработва информация с ИКТ
· 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
уеб каналите (RSS и други)
за получаване на информация
· Знае нач и н и т е за с ъхранение на цифрова информаци я 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 да ден т и п ц ифрово
съдържание (текст, изоб
ражение, 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 други)
· Използва уеб канали (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,
уеб страници и др.) по
класифициран начин, използвайки поддиректории
(папки)
· Използва облачни услуги
за съхранение на информация
· Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Компетентности · Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ
при обработването на информация
Резултат от учене 6.2 РУ Комуникира с ИКТ
Знания
· Изброява доставчици на
услугата електронна поща
· Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
· Изброява доставчици на
услуги за споделяне на
файлове
· Обясн я ва нач и н и т е за
онлайн пазаруване и плащане
· Изброява онлайн общности (социални мрежи),
създадени за обмен на
знания и опит в областта
на професията

· Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ
при обработването на информация
22.2 РУ Комуникира с ИКТ
· Изброява доставчици на
услугата електронна поща
· Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
· Изброява доставчици на
услуги за споделяне на
файлове
· Обясн я ва нач и н и т е за
онлайн пазаруване и плащане
· Изброява он лайн общности (социални мрежи),
създадени за обмен на
знания и опит в областта
на професията

Умения

· Използва елект ронна
поща
· Използва основни функции на софтуер за аудио- и
видеоразговори
· Споделя файлове онлайн
· Използва електронни услуги за онлайн пазаруване
· Обменя знания и опит в
онлайн общности

· Използва елект ронна
поща
· Използва разширени
функции на софтуер за
аудио- и видеоразговори
· Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн
комуникацията
· Използва електронни услуги за онлайн пазаруване
· Обменя знания и опит в
онлайн общности

Компетентности · Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ
при онлайн комуникация
Резултат от учене 6.3 РУ Създава цифрово
съдържание с ИКТ
Знания
· Изброява соф т уер за
създаване и редакция на
цифрово съдържание в
различни формати (текст,
таблици, изображения)

· Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ
при онлайн комуникация
22.3 РУ Създава цифрово
съдържание с ИКТ
· По з н а в а ф у н к ц и о н а л ност и те на софт уери те
за създаване и редакция
на цифрово съдържание
от различен тип (текст,
табл и ц и, изобра жен и я,
аудио, видео)

Умения

· Създава цифрово съдър- · Създава сложно цифрово
жание (текст, таблици,
съдържание (текст, таблиизображения)
ци, изображения, аудио,
· Редактира цифрово съвидео) с различни оформдържание, създадено от
ления
друг, като ползва основни · Редактира и оформя цифункции на форматиране
фрово съдържание, създадено от друг, като ползва
разширени функции на
форматиране

С Т Р. 4 9
· Демонс т ри ра свобод но
владеене на ИКТ при обработването на информация
38.2 РУ Комуникира с ИКТ
· 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 он лайн общности (социални мрежи),
създадени за обмен на
знания и опит в областта
на професията
· Обяснява употребата на
електронен подпис
· Използва елект ронна
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
· Демонс т ри ра свобод но
владеене на ИКТ при онлайн комуникация
38.3 РУ Създава цифрово
съдържание с ИКТ
· По з н а в а ф у н к ц и о н а л ност и те на софт уери те
за създаване и редакция
на цифрово съдържание
от различен тип (текст,
табл и ц и, изобра жен и я,
аудио, видео)
· По з н а в а ф у н к ц и о н а л ностите на редакторите
за създаване и поддръжка
на шаблонни ин тернет
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 редак тори за
създаване и поддръжка
на шаблонни ин тернет
страници и/или блогове

С Т Р.

50
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ВЕСТНИК
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Компетентности · Демонстрира основно вла- · Демонстрира самостоя- · Демонс т ри ра свобод но
деене на ИКТ при съзтелно владеене на ИКТ
владеене на ИКТ при създаването на електронно
при създаването на елекдаването на електронно
съдържание
тронно съдържание
съдържание
Резултат от учене 6.4 РУ Осигурява сигурност 22.4 РУ Осигурява сигурност 38.4 РУ Осигурява сигурност
при работата с ИКТ
при работата с ИКТ
при работата с ИКТ
Знания

· Познава основните рис · Познава голяма част от · Познава голяма част от
кове за сигурността при
изве с т н и т е рискове за
изве с т н и т е рискове за
работа онлайн
сигурността при работа
сигурността при работа
онлайн
онлайн
· Знае за въздействието на · Знае функциите на защитц ифр ови т е т ех нолог и и
ните стени и на антививърху ежедневния живот
русните програми
и околната среда
· Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
· Знае за въздействието на
ц ифр ови т е т ех нолог и и
върху ежедневния живот
и околната среда

Умения

· Идентифицира подвеж- · Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени
дащи и/или злонамерени
съобщени я и интернет
съобщени я и ин т ернет
страници
страници
· Разпознава файлове, пред- · Активира филтри на елекставляващи злонамерен
тронна поща против спам
софтуер
· Разпознава файлове, представляващи злонамерен
софтуер
· Прилага мерки за пестене
на енергия

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

Компетентности · Способен е да идентифи- · Способен е да поддържа · Способен е да защити комцира злонамерена намеса
защитена от злонамерени
плексно от злонамер ени
в електронната среда, в
дейс т ви я елек т рон ната
дейс т ви я елек т рон ната
която работи
среда, в която работи
среда, в която работи
Резултат от учене 6.5 РУ Решава проблеми 22.5 РУ Решава проблеми 38.5 РУ Решава проблеми
при работата с ИКТ
при работата с ИКТ
при работата с ИКТ
Знания

· Познава начините за ре- · Познава начините за ре- · Познава начините за решаване на рутинни проб
шаване на рутинни прошаване на рутинни пролеми при използването на
блеми при използването
блеми при използването
цифрови технологии
на цифрови технологии
на цифрови технологии
· Знае за необходимостта от · Знае за необходимостта от · Познава начините за инактуализиране на собствеактуализиране на собствесталиране/преинсталираните си цифрови умения
ните си цифрови умения
не на операционна система и друг софтуер
· Познава възможностите за
актуализиране на собствените си цифрови умения

Умения

–

· П р е д п р и е м а о с н о в н и · Избира и инсталира найстъпки за защита на усподходящия инструмент,
тройствата, с които работи
устройство, приложение,
(например антивирусни
соф т уер и л и усл у га за
програми и пароли)
решаване на проблеми
· Променя настройките и
опциите на операционната
система или друг софтуер
при решаване на проблеми
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Компетентности –

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

· Способен е да разреши · Способен е самостоятелру т и нен п роблем, въ зно да разреши нерутинен
никнал при работа с ИКТ
проблем, възникнал при
(например чрез затваряне
работа с ИКТ
на прог рама, повторно
стартиране на компютъра, проверка на интернет
връзка и др.)

Средства за оце- Средство 1 (за 6.1 РУ, 22.1 РУ, 38.1 РУ):
няване:
· Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2 (за 6.2 РУ, 22.2 РУ, 38.2 РУ):
· 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 (за 6.3 РУ, 22.3 РУ, 38.3 РУ):
· Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на
цифрово съдържание
Средство 4 (за 6.4 РУ, 22.4 РУ, 38.4 РУ):
· Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно
съобщение
Средство 5 (за 6.5 РУ, 22.5 РУ, 38.5 РУ):
· Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната
на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Условия за про- · Учебен/компютърен кабинет
веждане на оце- · Персонален компютър или лаптоп
няването:
· Достъп до интернет
Критерии за оце- · Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително
няване:
зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания, умения и
компетентности, свързани с употребата на ИКТ
ЕРУ 7, 23 и 39
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Специалност:

Хигиена и безопасност на храните и оценка на риска

Знания

· Знае правилата за лична
хигиена и поведение на
работното място
· Знае методите и средствата за санитарно-хигиенна
обработка на работното
място
· Поддържа лична хигиена,
необходим здравен статус
и поведение на работното
място
· Прилага утвърдените правила за санитарно-хигиенна обработка на работното
място

3 – 5
3 – 5
Хотелиер

3 – 5
3 – 5
Организация на дейностите
в места за настаняване
СПК
Втора
Резултат от учене 7.1 РУ Спазва изискванията
за лична хигиена и хигиена
на работното място

Умения

Организация на хотелиерството
Трета
23.1 РУ Организира спазването на изискванията за
лична хигиена и хигиена на
работното място
· Описва правилата за лична хигиена и поведение на
работното място
· Описва методите и средствата за санитарно-хигиенна обработка на работното място
· Организира спазването на
лична хигиена, необходим
здравен статус и поведение
на работното място
· Организира спазването
на утвърдените правила
за са н и тарно -х и г иен на
обработка на работното
място

Организация и управление
на хотелиерството
Четвърта
39.1 РУ Изготвя инструкции
и правила за спазване на
изискванията за лична хигиена и хигиена на работното
място
· Обясн ява правилата за
лична хигиена и поведение
на работното място
· Обясн ява мет оди т е и
средствата за санитарнохигиенна обработка на
работното място
· Изг о т вя и нс т ру к ц и и и
правила за спазване на
изиск вани ята за лична
хигиена и хигиена на работното място
· Контролира спазването на
утвърдените правила за
санитарно-хигиенна обработка на работното място

С Т Р.
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Компетентности · Осъществява трудовите · Осъществява трудовите · Контролира спазването
си задължения в съотси задъл жени я в съотна санитарно-хигиенните
ветствие със санитарноветствие със санитарноизисквания
хигиенните изисквания
хигиенните изисквания
Резултат от учене 7.2 РУ Спазва изискванията 23.2 РУ Осигурява безопас- 39.2 РУ Контролира безоза безопасност на храните ност на храните
пасността на храните
Знания

· Знае причините и източ- · Описва причините и из- · Обяснява причините и изниците за възникване на
точниците за възникване
точниците за възникване
рискове при производна рискове при производна рискове при производството на храни
ството на храни
ството на храни
· Знае начините за осигу- · Описва начините за оси- · Обясн я ва нач и н и т е за
ряване безопасност на
гуряване безопасност на
осигуряване безопасност
храните
храните
на храните
· Знае изискванията за про- · Описва изискванията за · Обяснява изискванията за
изводство на качествена
производство на качестпроизводството на качести безопасна храна
вена и безопасна храна
вена и безопасна храна

Умения

· Разпознава причините и · Разпознава причините и · Анализира причините и
източниците за възникваизточниците за възникизточниците за възникне на риск при производване на риск при произване на риск при произството на храни
водството на храни
водството на храни
· Създава условия за оси- · Създава условия за оси- · Контролира спазването на
гуряване безопасност на
гуряване безопасност на
условията за безопасност
храните
храните
на храните
· При лага п роцед у ри на · Организира прилагането · Контролира прилагането
добрите производствени
на процедури на добрите
на процедури на добрите
практики и системата за
производствени практики
производствени практик и
Анализ на риска и крии системата за А нализ
и системата за А нализ
тичните контролни точки
на риска и и критичните
на риска и критичните
контролни точки
контролни точки

Компетентности · Предотвратява възниква- · Самостоятелно предот · Наблюдава работния пронето на опасни ситуации
вратява възник ване на
цес и предотвратява опас· Док ла два според устаопасни ситуации, свърни ситуации, свързани с
новените процеду ри за
зани с безопасността на
безопасността на храните
възможност от възникхраните
· Разработва инст ру к ции
ване на опасни ситуации, · Организира безопасността
и процедури, свързани с
свързани с безопасността
на храните
безопасността на храните
на храните
· Док ла д ва според ус тановените процед у ри за
възможност от възникване на опасни ситуации,
свързани с безопасността
на храните
Резултат от учене –

–

39.3 РУ Извършва оценка
на риска

Знания

–

–

· Обяснява риска при производството на храни и
напитки
· Обяснява видовете риск
· Обяснява стандартите за
осигуряване безопасност
на храните
· Обяснява видовете методи
за оценка на риска
· Обяснява управлението
на риска

Умения

–

–

· Спазва с та н дар т и т е за
безопасност на храните
· Извършва превантивни
мерки за предотвратяване
на риска
· Изготвя инструкции съобразно видовете риск
· Прилага различни методи
за оценка на риска
· Управлява процесите на
риска
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· Извършва самостоятелна
качествена и количествена оценка на риска

Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпрос, свързан с хигиената и безопасността
на храните
Средство 2:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средство 1:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на хигиената и безопасността на храните
За средство 2:
· Демонстрира умения от областта на хигиената и безопасността на храните
ЕРУ 8, 24 и 40
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Специалност:

Нормативна уредба в туризма

Знания

· Знае развитието на нормативната уредба в туризма
в България
· Знае отношението/връзката на нормативната уредба
в област та на т у ризм а
с д ру г и т е нормат и вн и
актове
· Знае йерархията на нормативните актове
· Познава правоотношенията в туризма и функциите
на органите за управление
· Следи за развитието на
нормативната у редба в
туризма в България
· Следи за отношението/
връзката на нормативната уредба в областта на
туризм а с другите нормативни актове
· Спазва йерархията на нормативните актове
· Спазва т у ристическ ите
правоотношения

3 – 5
3 – 5
Хотелиер

3 – 5
3 – 5
Организация на дейностите
в места за настаняване
СПК
Втора
Резултат от учене 8.1 РУ Познава законовата и
подзаконовата нормативна
уредба в туризма

Умения

Организация на хотелиерството
Трета
24.1 РУ Организира спазването на законовата и подзаконовата нормативна уредба
в туризма
· Оп исва ра зви т ие т о на
нормативната у редба в
туризма в България
· О п и с в а о т н о ш е н и е т о/
връзката на нормативната
уредба в областта на туриз
ма с другите нормативни
актове
· Оп исва йерарх и я т а на
нормативните актове
· Описва правоотношенията в туризма и функциите
на органите за управление
· Следи за развитието на
нормативната у редба в
туризма в България
· Спазва с ъо т ношен ие т о
на нормативната уредба
в областта на туризма с
другите нормативни актове
· Спазва йерархията на нормативните актове
· Организира спазването на
туристическите правоотношения

Компетентности · Наблюда ва разви т иет о · Събира информация за
на нормативната уредба
развитието на нормативв туризма и влиянието
ната уредба в туризма и
є върх у т у ристическ и я
влиянието є върху туриспродукт
тическия продукт

Организация и управление
на хотелиерството
Четвърта
40.1 РУ Контролира спазването на законовата и подзаконовата нормативна уредба
в туризма
· Обяснява развитието на
нормативната у редба в
туризма в България
· Обяснява отношението/
връзката на нормативната
уредба в областта на туризма с другите нормативни
актове
· Обяснява йерархията на
нормативните актове
· Обяснява правоотношенията в туризма и функциите
на органите за управление
· Представя развитието на
нормативната у редба в
туризма в България
· Контролира спазването на
съотношението на нормативната уредба в областта
на туризма с другите нормативни актове
· Контролира спазването на
йерархията на нормативните актове
· Организира спазването на
туристическите правоотношения
· Сравн ява п ромени т е в
нормативната у редба в
туризма и влиянието им
върху туристическия продукт

С Т Р.
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Резултат от учене 8.2 РУ Познава приетата с
постановление на Министерския съвет Наредба за
изискванията към местата
за настаняване и заведенията за хранене и развлечения
и за реда за определяне на
категория, отказ, понижаване, спиране на действието
и прекратяване на категорията

24.2 РУ Организира спазването на приетата с постановление на Министерския съвет Наредба за изискванията
към местата за настаняване
и заведенията за хранене и
развлечения и за реда за
определяне на категория,
отказ, понижаване, спиране
на действието и прекратяване на категорията

40.2 РУ Осигурява условия
за спазване на приетата с
постановление на Министерския съвет Наредба за
изискванията към местата за
настаняване и заведенията
за хранене и развлечения и
за реда за определяне на категория, отказ, понижаване,
спиране на действието и прекратяване на категорията

Знания

· Знае реда и условията за
категоризиране
· Знае видовете туристически обекти
· Знае изискванията към
обслужването и предлагането на услуги в заведенията за хранене и
развлечения
· Знае изискванията за образование, професионална и езикова квалификация на персонала

· Описва реда и условията
за категоризиране
· Описва видовете туристически обекти
· Описва изискванията към
обслужването и предлагането на усл у ги в заведенията за хранене и
развлечения
· Описва изискванията за
образование, професионална и езикова квалификация на персонала

· Обяснява реда и условията
за категоризиране
· Обяснява видовете туристически обекти
· Об яс н я в а и зис к в а н и ята към обслужването и
предлагането на услуги в
заведенията за хранене и
развлечения
· Обяснява изискванията
за образование, професионална и езикова квалификация на персонала

Умения

· Спазва реда и условията
за категоризиране
· Разпознава видовете туристически обекти
· Спазва изискванията към
обслужването и предлагането на услуги в заведенията за хранене и
развлечения
· Прилага изискванията за
образование, професионална и езикова квалификация на персонала

· Организира спазването
на реда и условията за
категоризиране
· Разпознава видовете туристически обекти
· Организира спазването на
изискванията към обслужването и предлагането на
услуги в заведенията за
хранене и развлечения
· Организира спазването
на изискванията за образование, професионална
и езикова квалификация
на персонала

· Контролира спазването
на реда и условията за
категоризиране
· Управлява видове туристически обекти
· Изг о т вя и нс т ру к ц и и и
правила за спазване на
изискванията към обслужването и предлагането на
услуги в заведенията за
хранене и развлечения
· Изготвя правила за подбор
на персонала според образование, професионална и
езикова квалификация

Компетентности · Самостоятелно извършва · Оценява самостоятелно · Анализира туристическипреценка на туристичеспазването на наредбата
те обекти според категоските обекти според каза категоризация
ризацията
тегоризацията
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на нормативната уредба
в туризма
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на нормативната уредба в туризма
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на нормативната уредба в туризма
ЕРУ 9, 25 и 41
Наименование на Професионална етика и туристическо поведение
единицата:
Ниво по НКР:

3 – 5
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3 – 5

Наименование на Хотелиер
професията:
Ниво по НКР:

3 – 5

Ниво по ЕКР:

3 – 5

Специалност:

Организация на дейностите Организация на хотелиер- Организация и управление
в места за настаняване
ството
на хотелиерството

СПК

Втора

Трета

Резултат от учене 9.1 РУ Познава основните 25.1 РУ Прилага основните
характеристики на делово- характеристики на деловото
то общуване и професио- общуване и професионалналната етика
ната етика

Четвърта
41.1 РУ Контролира спазването на основните характеристики на деловото
общуване и професионалната етика

Знания

· Знае основните принципи · Описва основните прин- · Следи за спазване на осна деловото общуване
ципи на деловото общуновните принципи на де· Знае значението на проване
ловото общуване
фесионалната етика в ту- · Оп исва значен ие т о на · Обяснява значението на
ризма
професионалната етика
професионалната етика
· Знае начините за овлав туризма
в туризма
д яване на конфлик т ни · Описва начините за овла- · Обяснява прилагането на
ситуации
д я ва не на конфл и к т н и
подходящите начини за
ситуации
овладяване на конфликт
ни ситуации

Умения

· Спазва основните прин- · Организира спазването · Контролира спазването
ципи на деловото общуна основните принципи
на основните принципи
ване
на деловото общуване
на деловото общуване
· При ла га п ра ви лата на · При ла га п ра ви лата на · Следи за спазване на прапрофесионалната етика
професионалната етика
вилата на професионалнав туризма
в туризма
та етика в туризма
· Прилага подходящи на- · Организира прилагането · Контролира прилагането
чини за овладяване на
на подходящи начини за
на подходящи начини за
конфликтни ситуации
овладяване на конфликт
овладяване на конфликт
ни ситуации
ни ситуации

Компетентности · Проявява съобразител- · Реша ва са мос т оя т ел но · Реализира концепции за
нос т п ри о т к ри ва не и
възникнали проблеми
откриване и отстраняване
отстраняване на възникна възникнали проблеми
нали проблеми
Резултат от учене 9.2 РУ Познава изисквания- 25.2 РУ Наблюдава пове- 41.2 РУ Анализира повета за поведение на персона- дението на персонала при дението на персонала при
ла при общуване с гостите общуване с гостите
общуване с гостите
Знания

· Знае изискванията към · Описва изискванията към · Обяснява изискванията
поведението на персонала
поведението на персонала
към поведението на перпри общуване с гостите
при общуване с гостите
сонала при общуване с
· Знае подходите при об- · Описва подходите при обгостите
служване на различни по
служване на различни по · Обяснява подходите при
характер и националност
характер и националност
обслужване на различни
гости
гости
по характер и национал· Познава културните раз- · Описва културните разлиност гости
личия и обичаи на туричия и обичаи на туристите · Обяснява културните разстите
личия и обичаи на туристите

Умения

· Спазва изискванията за · С лед и з а с п а з в а не н а · Контролира спазването
поведение на персонала
изискв анията за поведена изискванията за повепри общуване с гостите
ние на персонала при обдение на персонала при
· Прилага ин диви д уа лен
щуване с гостите
общуване с гостите
подход при обслужване · При ла га и н д и ви д уа лен · Контролира прилагането
на гостите
подход при обслужване
на индивидуален подход
· Прилага различните
на гостите
при обслужване на гостите
културни особености и · П р и л а г а р а з л и ч н и т е · П р и л а г а р а з л и ч н и т е
обичаи на туристите при
култ у рни особености и
култ у рни особености и
обслужване
обичаи на туристите при
обичаи на туристите при
обслужване
обслужване

С Т Р.
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Компетентности · Проявява съобразител- · Реша ва са мос т оя т ел но · Реализира концепции за
ност при обслужване на
възникнали проблеми при
откриване и отстраняване
различни групи туристи
обслужване на различни
на възникнали проблеми,
групи туристи
свързани с обслужването
на туристите
Резултат от учене –
25.3 РУ Прилага основните 41.3 РУ Анализира поведехарактеристики на потреби- нието на туристите
телското и туристическото
поведение
Знания
–
· Описва основните харак- · Обяснява основните хатеристики на потребителрактеристики на потребиското и туристическото
телското и туристическото
поведение
поведение
· Описва основните етапи · Обяснява основните етапи
на туристическото повена туристическото поведедение
ние
· Описва факторите, влияе- · Обяснява факторите, влищи върху поведението на
яещи върху поведението
туристите
на туристите
· Описва особеностите в по- · Обяснява особеностите в
ведението на различните
поведението на различнигрупи туристи
те групи туристи
Умения
–
· Спазва основните харак- · Представя основните хатеристики на потребителрактеристики на потребиското и туристическото
телското и туристическото
поведение
поведение
· Прилага основните етапи · А н а л и з и р а о с н о в н и т е
на туристическото повеетапи на туристическото
дение
поведение
· Оценява факторите, вли- · А н а л и зи ра фа к т ори т е,
яещи върху поведението
влияещи върху поведенина туристите
ето на туристите
· Наблюдава поведението · Анализира поведението на
на различните видове туразличните видове туристи
ристи и разбира техните · Предотвратява конфликособености
тни ситуации
Компетентности –
· Изиск ва о т пер с он а л а · Изиск ва о т пер с он а л а
етично поведение с туриетично поведение с туристите
стите
· Въвеж да задъл ж ителна · Въвеж да задъл ж ителна
култура на поведение в
култура на поведение в
хотела
хотела
Резултат от учене –
–
41.4 РУ Управлява възникнали конфликтни ситуации
Знания
–
–
· Обяснява причините за
възникване на конфликтни ситуации
· Обяснява видовете конфликти
· Обяснява стъпките за избягване на конфликтни
ситуации
· Обяснява фазите на действие при създадени конфликтни ситуации
· Обяснява стратегиите за
справяне с конфликти
Умения
–
–
· Изяснява причините за
възникване на конфликтни ситуации
· Разпознава видовете конфликти
· Прилага стъпките за избягване на конфликти
· Прилага фазите на действие при създадени конфликтни ситуации
· С па зва с т рат ег и и т е за
справяне с конфликти
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· Самостоя телно решава
възникнали конфликтни
сит уации с персона ла/
туристите

Критерии за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на професионалната етика
и туристическото поведение
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Средства за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на професионалната етика и туристическото
поведение
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на професионалната етика и туристическото
поведение
ЕРУ 10, 26 и 42
Наименование на Счетоводство и отчетност в хотелиерството
единицата:
Ниво по НКР:

3 – 5

Ниво по ЕКР:

3 – 5

Наименование на Хотелиер
професията:
Ниво по НКР:

3 – 5

Ниво по ЕКР:

3 – 5

Специалност:

Организация на дейностите Организация на хотелиер- Организация и управление
в места за настаняване
ството
на хотелиерството

СПК

Втора

Трета

Четвърта

Резултат от учене 10.1 РУ Познава норматив- 26.1 РУ Прилага норматив- 42.1 РУ Контролира прините документи, отнасящи ните документи, отнасящи лагането на нормативните
се до счетоводното отчитане се до счетоводното отчитане документи, отнасящи се до
счетоводното отчитане
Знания

· Знае основни понятия и · Описва основни понятия · Обясн я ва о сновн и по определения в счетоводи определения в счетоводнятия и определения в
ството
ството
счетоводството
· Позна ва нормат и вната · О п и с в а н о р м а т и в н а т а · Обяснява нормативната
уредба на счетоводството
уредба на счетоводството
уредба на счетоводството
в Република България
в Република България
в Република България
· Знае общата характерис- · Описва общата характе- · Обяснява общата характика и организация на
ристика и организаци я
теристика и организация
счетоводството и отчетна счетоводството и отна счетоводството и отността в туризма
четността в туризма
четността в туризма

Умения

· Работи с основните по- · Работи с основните по- · Работи с основните понятия и определения в
нятия и определения в
нятия и определения в
счетоводството
счетоводството
счетоводството
· Спазва нормативните до- · Спазва нормативните до- · Контролира прилагането
кументи
кументи
на нормативните док у· Спазва организацията на · Спазва организацията на
менти
счетоводството и отчетсчетоводството и отчет- · Изготвя инструкции за
ността в туризма
ността в туризма
спазване на организация
та на счетоводството и
отчетността във фирмата

С Т Р.
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Компетентности · Самостоятелно тълкува · Разреша ва въ зн и к на л и · Тълкува прилагането на
нормативните документи
проблеми при прилагане на
нормативните документи
нормативните документи
Резултат от учене 10.2 РУ Познава отчетната
документация, програмните продукти и специализирания софтуер

26.2 РУ Организира работата
с отчетната документация,
програмните продукти и
специализирания софтуер

42.2 РУ Контролира работата с отчетната документация, програмните продукти
и специализирания софтуер

Знания

· Познава реквизитите на
счетоводните документи
и организацията на документооборота
· Знае видовете първични
документи
· Познава организацията
на счетоводния процес
във фирмата
· По з н а в а п р о г р а м н и т е
продукти и специализирания софтуер

· Описва реквизитите на
счетоводните документи
и организацията на документооборота
· Описва видовете първични документи
· Оп исва орг а н иза ц и я т а
на счетоводния процес в
предприятието
· Описва програмните продукти и специализирания
софтуер
· Описва работата със спец ифи ч н и т е за т у ризма
първични документи

· Обяснява реквизитите на
счетоводните документи
и организацията на документооборота
· Обяснява видовете първични документи
· Обяснява организацията
на счетоводни я процес
във фирмата
· Обясн ява п рог рамни те
продукти и специализирания софтуер
· Обяснява документирането на специфичните за
туризма първични документи

Умения

· Разпознава реквизитите
на счетоводните документи и на организацията на
документооборота
· Работи с първични документи
· Спазва организацията на
счетоводния процес
· Рабо т и с п рог рам н и т е
продукти и специализирания софтуер

· Работи с реквизитите на
счетоводните документи
и на организаци ята на
документооборота
· Работи с видовете първични документи
· Спазва организацията на
счетоводния процес
· Работи с програмните продукти и специализирания
софтуер
· Организира работата със
специфичните за туризма
първични документи

· Контролира спазването
на реквизитите на счетоводните документи и на
организацията на документооборота
· Изготвя инструкции за работа с видовете първични
документи
· Контролира организацията на счетоводния процес
· Контролира работата с
програмните продукти и
специализирания софтуер
· Контролира документирането на специфичните
за туризма първични документи

Компетентности · Самостоятелно работи с · Демонстрира самостоя- · Ръководи работата с пърпървични документи и
телно работи с първични
вични документи и пропрограмни продукти
документи и програмни
грамни продукти
продукти
· Ръководи документирането на специфичните за
туризма първични документи
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на счетоводството и отчетността в хотелиерството
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на счетоводството и отчетността в хотелиерството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на счетоводството и отчетността в хотелиерството
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ЕРУ 11, 27 и 43
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Специалност:

Основи на туризма
3 – 5
3 – 5
Хотелиер

3 – 5
3 – 5
Организация на дейностите
в места за настаняване
СПК
Втора
Резултат от учене 11.1 РУ Познава условията
за развитие на туризма в
България
Знания
· Знае основните понятия
и дефиниции в хотелиерството
· Познава условията за развитие на туризма – общи
и местни (специфични)
· Познава общите условия
за развитие на туризма в
страната
· Познава специфичните
условия за развитие на
туризма в страната – природо-географски и антропогенни
Умения
· Ра з п о з н а в а ус л о в и я т а
за ра зви т ие на т у риз 
ма – общи и местни (специфични)
· Разпознава общите условия за развитие на туризма
в страната
· Прилага специфичните
условия за развитие на
туризма в страната – природо-географски и антропогенни
Компетентности · Различава факторите, които създават условия за
развитие на различните
видове туризъм
Резултат от учене 11.2 РУ Познава видовете
туризъм
Знания
· Познава класификационните критерии в структурата на туризма
· Знае характеристиката на
видовете туризъм
· Знае алтернативните видове туризъм
· Знае специализираните
видове туризъм
Умения
· Прилага критериите, по
които се разграничават
различните видове туризъм
· Разпознава видовете туризъм по техните особености

Организация на хотелиерството
Трета
27.1 РУ Познава условията
за развитие на туризма в
България
· Знае основните понятия
и дефиниции в хотелиерството
· Познава условията за развитие на туризма – общи
и местни (специфични)
· Познава общите условия
за развитие на туризма в
страната
· Познава спец ифи чни т е
условия за развитие на
туризма в страната – природо-географски и антропогенни
· Разпозна ва услови я та
з а ра зви т ие н а т у ри з 
ма – общи и местни (специфични)
· Разпознава общите условия за развитие на туризма
в страната
· При лага специфи чни те
условия за развитие на
туризма в страната – природо-географски и антропогенни
· Различава факторите, кои
то създават услови я за
развитие на различните
видове туризъм
27.2 РУ Познава видовете
туризъм
· Познава класификационните критерии в структурата на туризма
· Знае характеристиката на
видовете туризъм
· Знае алтернативните видове туризъм
· Знае специализираните
видове туризъм
· Прилага критериите, по
които се разграничават
различните видове туризъм
· Разпознава видовете туризъм по техните особености

Организация и управление
на хотелиерството
Четвърта
43.1 РУ Познава условията
за развитие на туризма в
България
· Знае основните понятия
и дефиниции в хотелиерството
· Познава условията за развитие на туризма – общи
и местни (специфични)
· Познава общите условия
за развитие на туризма в
страната
· Познава спец ифи чни т е
условия за развитие на
туризма в страната – природо-географски и антропогенни
· Разпозна ва услови я та
з а ра зви т ие н а т у ри з 
ма – общи и местни (специфични)
· Разпознава общите условия за развитие на туризма
в страната
· При лага специфи чни те
условия за развитие на
туризма в страната – природо-географски и антропогенни
· Различава факторите, които създават условия за
развитие на различните
видове туризъм
43.2 РУ Познава видовете
туризъм
· Познава класификационните критерии в структурата на туризма
· Знае характеристиката на
видовете туризъм
· Знае алтернативните видове туризъм
· Знае специализираните
видове туризъм
· Прилага критериите, по
които се разграничават
различните видове туризъм
· Разпознава видовете туризъм по техните особености
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Компетентности · Проявява съобразител- · Организира дейността си · Планира дейността си за
ност при извършване на
за намиране на нов пазар,
намиране на нов пазар,
дейностите, познавайки
пазарна ниша или нов
пазарна ниша или нов
различните видове турипродукт, познавайки разпродукт, познавайки раззъм и условията за развиличните видове туризъм
личните видове туризъм
тие на туризма в страната
и условията за развитие
и условията за развитие
на туризма в страната
на туризма в страната
Резултат от учене 11.3 РУ Познава туристи- 27.3 РУ Познава туристиче- 43.3 РУ Познава туристичеческите ресурси и матери- ските ресурси и материално- ските ресурси и материалноално-техническата база в техническата база в туризма техническата база в туризма
туризма
Знания

Умения

· Знае материално-техничес
ката база, необходима в
туризма
· Знае специфичните белези
и характеристики на материалната база в туризма
· Знае изискванията към
материалната база
· Знае основните звена и
видовете хотелски стаи
в местата за настаняване
· Знае разположението и
функционалната връзка
между отделните помещения в местата за настаняване
· Знае видовете туристичес
ки ресурси
· Познава туристическата
инфраструктура
· Знае специфичните характеристики на туристичес
кия продукт
· Използва основните турис т и ческ и пон я т и я и
дефиниции
· Използва основните звена
и видовете хотелски стаи
по предназначение
· Прилага схеми и правила
в зависимост от разположението и фу нк циона лната връ зка меж д у
отделните помещения в
хотела
· Разпознава видовете туристически ресурси
· Разпознава туристическата инфраструктура
· Прилага специфичните
характеристики на туристическия продукт

· Знае материално-техничес
ката база, необходима в
туризма
· Знае специфичните белези
и характеристики на материалната база в туризма
· Знае изискванията към
материалната база
· Знае основните звена и
видовете хотелски стаи в
местата за настаняване
· Знае разположението и
функционалната връзка
между отделните помещения в местата за настаняване
· Знае видовете туристичес
ки ресурси
· Познава туристическата
инфраструктура
· Знае специфичните характеристики на туристичес
кия продукт

· Знае материално-техничес
ката база, необходима в
туризма
· Знае специфичните белези
и характеристики на материалната база в туризма
· Знае изискванията към
материалната база
· Знае основните звена и
видовете хотелски стаи в
местата за настаняване
· Знае разположението и
функционалната връзка
между отделните помещения в местата за настаняване
· Знае видовете туристичес
ки ресурси
· Познава туристическата
инфраструктура
· Знае специфичните характеристики на туристичес
кия продукт

· Използва основните турис т и че ск и пон я т и я и
дефиниции
· Използва основните звена
и видовете хотелски стаи
по предназначение
· Прилага схеми и правила в
зависимост от разположението и функционалната
връзка между отделните
помещения в хотела
· Разпознава видовете туристически ресурси
· Разпознава туристическата инфраструктура
· При лага специфи чни те
характеристики на туристическия продукт

· Използва основните туристически понятия и дефиниции при изготвяне на
инструкции и др.
· Изготвя инструкции за
работа в основните звена
и видовете хотелски стаи
· Организира изработването на схеми за разположението и функционалната
връзка между отделните
помещения в хотела
· Анализира видовете туристически ресурси
· Анализира туристическата инфраструктура
· Разработва туристическия
продукт при спазване на
специфичните характеристики

Компетентности · Самостоятелно оценява · Самостоятелно оценява · Самостоятелно оценява
ролята на туризма и туролята на туризма и туролята на туризма и туристическите ресурси в
ристическите ресурси в
ристическите ресурси в
развитието на икономиразвитието на икономиразвитието на икономиката на страната
ката на страната
ката на страната
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на основен въпрос от областта на туризма
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
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Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира основни знания от областта на туризма
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
Специфична професионална подготовка
ЕРУ 12, 28 и 44
Наименование на Ресторантьорство и кетъринг
единицата:
Ниво по НКР:

3 – 5

Ниво по ЕКР:

3 – 5

Наименование на Хотелиер
професията:
Ниво по НКР:

3 – 5

Ниво по ЕКР:

3 – 5

Специалност:

Организация на дейностите Организация на хотелиер- Организация и управление
в места за настаняване
ството
на хотелиерството

СПК

Втора

Трета

Четвърта

Резултат от учене 12.1 РУ Познава организа- 28.1 РУ Организира дейност- 44.1 РУ Управлява дейностцията и функционирането ите в кухнята
ите в кухнята
на кухнята
Знания

· Знае специфичната терминология
· Знае видовете хранителни
п род у к т и, услови я та и
срока на съхранението им
· Знае ком понен т и т е на
храната
· Знае видовете машини и
съоръжения в рестораньорството
· Знае технологията за приготвяне на различните
видове ястия и десерти
· Знае организацията на
работа в кухненския блок

· Знае специфичната терминология
· Знае видовете хранителни
п род у к т и, услови я та и
срока на съхранението им
· Знае ком понен т и т е на
храната
· Знае видовете машини и
съоръжения
· Знае технологията на различните видове ястия и
десерти
· Знае организаци ята на
работа в кухненския блок

· Знае специфичната терминология
· Знае видовете хранителни
п род у к т и, услови я та и
срока на съхранението им
· Знае ком понен т и т е на
храната
· Знае видовете машини и
съоръжения
· Знае технологията на различните видове ястия и
десерти
· Знае организаци ята на
работа в кухненския блок

Умения

· Използва специфичната
ресторантьорска терминология
· Обработва видовете хранителни продукти
· Спазва условията и сроковете на съхранение на
хранителните продукти и
ястия
· Приготвя компонентите
на храната
· Работи с всички видове
машини и съоръжения
· Спазва технологията на
различните видове ястия
и десерти
· Спазва организацията на
работа в кухненския блок

· Използва специфичната
ресторантьорска терминология
· Организира обработката
на видовете хранителни
продукти
· Спазва условията и сроковете на съхранение на
хранителни продукти и
ястия
· Организира приготвянето
на компонентите на храната
· Осигурява безопасна работа с машините и съоръженията
· Организира производството на различните видове
ястия и десерти според
технологията
· Организира работата в
кухненския блок

· Използва специфичната
ресторантьорска терминология
· Контролира обработката
на хранителните продукти
· Контролира спазването на
сроковете и условията за
съхранение на храни
· Контролира приготвянето
на компонентите на храната според технологията
· Контролира работата с машините и съоръженията
· Контролира спазването
на технологията при различните видове ястия и
десерти
· Управлява организацията
на работа в кухненския
блок

Компетентности · Самостоятелно извършва · Самостоятелно извършва · Самостоятелно извършва
приемане, съхранение и
приемане, съхранение и
приемане, съхранение и
обработка на хранителобработка на хранителобработка на хранителните продукти
ните продукти
ните продукти

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Резултат от учене 12.2 РУ Познава организа- 28.2 РУ Организира дей- 44.2 РУ Управлява дейностцията и функционирането ностите в ресторанта и бара ите в ресторанта и бара
на ресторанта и бара
Знания

· Знае специфичната терминология
· Знае видовете заведения
за хранене и развлечения
· Зн ае орг а н и з а ц и я т а и
функционирането на ресторанта
· Зн ае орг а н и з а ц и я т а и
функционирането на бара
· Знае начините на поведение при рекламации и
оплаквания

Умения

· Работи със специфичната · Въвежда правилна орга- · Контролира организацитерминология и следи за
низация на ресторанта и
ята на ресторанта и бара
правилната организация
бара
на ресторанта и бара

· Знае специфичната терминология
· Знае видовете заведения
за хранене и развлечения
· З н ае о рг а н и з а ц и я т а и
функционирането на ресторанта
· З н ае о рг а н и з а ц и я т а и
функционирането на бара
· Знае начините на поведение при рекламации и
оплаквания

· Описва специфичната терминология
· Описва видовете заведения за хранене и развлечения
· Оп исва орг а н иза ц и я т а
и фу нк циони рането на
ресторанта
· Описва организацията и
функционирането на бара
· Знае начините на поведение при рекламации и
оплаквания

Компетентности · Разпознава различи ята · Въвежда правилна орга- · Контролира организацив организацията на ранизация на ресторанта и
ята на ресторанта и бара
ботата на ресторанта и
бара
бара според техния вид
и категоризация
Резултат от учене 12.3 РУ Познава органи- 28.3 РУ Организира дейнос 44.3 РУ Управлява кетъринг
зацията и технологията на тит е в кетъринга
услугите
кетъринг услугите
Знания

· Знае специфичната терминология
· Знае видовете заведения
за хранене и развлечения
· З н а е и з ис к в а н и я т а з а
изг о т вя не на мен ю за
ра з л и ч н и ке т ъри н г ови
събития
· Знае особеностите при
договаряне, изготвяне и
изпълнение на оферта
· Знае технологията на обслужване на различни кетърингови събития, знае
изискванията при проучване, реклама и продажба

· Знае специфичната терминология
· Знае видовете заведения
за хранене и развлечения
· Знае изискванията за изготвяне на меню за различни кетърингови събития
· Знае особеностите при
договаряне, изготвяне и
изпълнение на оферта
· Знае технологията на обсл у ж ва не на раз л и ч н и
кетърингови събития, знае
изискванията при проучване, реклама и продажба

· Описва видовете заведения за хранене и развлечения
· Описва изискванията за
изготвяне на меню за различни кетърингови събития
· Описва особеностите при
договаряне, изготвяне и
изпълнение на оферта
· Описва технологията на
обслужване на различни
кетърингови събития, знае
изискванията при проучване, реклама и продажба

Умения

· Прилага специфичната
терминология
· Изготвя оферта за различни кетърингови събития
· Изброява необходимите
суровини и материали
· Изиск ва необходими те
суровини и материали
· Изчислява необходимия
обслужващ персонал
· Спазва технологията при
организиране на различни
видове кетъринг
· Обслужва различни видове кетъринг

· При ла га спец ифи ч ната
терминология
· Изготвя оферта за различни кетърингови събития
· Планира необходимите
суровини и материали
· Изчислява необходимите
суровини и материали
· Изчислява материалните
разходи и разходите за
необходимия обслужващ
персонал
· Организира различни видове кетъринг
· Организира обслужването
на различни видове кетъринг
· Извършва проучване на
пазара

· При ла га спец ифи ч ната
терминология
· Контролира изготвянето
на оферта за различни
кетърингови събития
· Контролира планирането
на необходимите суровини
и материали
· Контролира количеството
на суровините и материалите
· Контролира количеството
на материалните разходи и
разходите за необходимия
обслужващ персонал
· Управлява провеждането
на различни видове кетърин
· Кон т рол и ра обсл у ж ването на различни видове
кетеринг
· Анализира проучването
на пазара
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

Компетентности · Самостоятелно реализира · Осигурява необходимите · Кон т рол и ра персона ла
кетърингово събитие
условия за организиране
при организирането и прона кетърингово събитие
веждането на кетърингово
· Изготвя оферти
събитие
· Контролира офертите
· Контролира обслужването
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на ресторантьорството и
кетъринга
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на ресторантьорството и кетъринга
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на ресторантьорството и кетъринга
ЕРУ 13, 29 и 45
Наименование на Организация на хотелиерската дейност
единицата:
Ниво по НКР:

3 – 5

Ниво по ЕКР:

3 – 5

Наименование на Хотелиер
професията:
Ниво по НКР:

3 – 5

Ниво по ЕКР:

3 – 5

Специалност:

Организация на дейностите Организация на хотелиер- Организация и управление
в места за настаняване
ството
на хотелиерството

СПК

Втора

Трета

Четвърта

Резултат от учене 13.1 РУ Познава структурата 29.1 РУ Описва структурата 45.1 РУ Описва структурата
и йерархията в местата за и йерархията в хотела
и йерархията в хотела
настаняване
Знания

· Знае особеностите на организационната структура
в местата за настаняване
· Знае йерархията в местата
за настаняване
· З н а е фу н к ц и о н а л н и т е
сектори и звена в организационната структура
на местата за настаняване
· Знае секторите за допълнителни услуги (за свободно време, за търговски
услуги, рент-а-кар, вещи
под наем и др.) в местата
за настаняване

· Описва особеностите на
организационната структура в хотела
· Описва йерархията в хотела
· Описва функционалните
сектори и звена в организационната структура
на хотела
· Обясн ява сек торите за
допълнителни услуги (за
свободно време, за търговски услуги, рент-а-кар,
вещи под наем и др.) в
хотела

· Обяснява особеностите на
организационната структура в хотела
· Обяснява йерархията в
хотела
· Обяснява функционалните сектори и звена в организационната структура
на хотела
· Обясн ява сек торите за
допълнителни услуги (за
свободно време, за търговски услуги, рент-а-кар,
вещи под наем и др.)

С Т Р.

64

Умения

ДЪРЖАВЕН
· Спазва правилата според
организационната структура в местата за настаняване
· Спазва йерархията в местата за настаняване
· Работи с различните функционални сектори и звена
в организационната структура на местата за настаняване в съответствие с
поставените задачи
· Работи с различни сект ори за доп ъ л н и т ел н и
услуги (за свободно време, за търговски услуги,
рент-а-кар, вещи под наем
и др.) в съответствие с
поставените задачи

ВЕСТНИК

· Организира работата в съответствие с особеностите на организационната
структура в хотела
· Следи за спазването на
йерархията в хотела
· Организира работата
в хо тела с разли чни те
функционалните сектори
и звена в съответствие с
поставените задачи
· Организира работата в
хотела с различни сектори
за допълнителни услуги
(за свободно време, за
търговски услуги, рент-акар, вещи под наем и др.)
в съответствие с поставените задачи
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· Кон т роли ра работ ни я
процес в съответствие с
особеностите на организационната структура в
хотела
· Контролира спазването на
йерархията в хотела
· Изготвя правила и инструкции за работа с различните фу нк ционални
сектори и звена
· Организира работата в
хотела с различни сектори
за допълнителни услуги
(за свободно време, за
търговски услуги, рент-акар, вещи под наем и др.)
в съответствие с поставените задачи

Компетентности Самостоятелно проектира Самостоятелно проектира Самостоятелно проектира
организационната структу- организационната структу- организационната структура в хотела
ра в хотела
ра в хотела
Резултат от учене 13.2 РУ Познава специфи- 29.2 РУ Организира дейност- 45.2 РУ Управлява дейностката на дейността в местата та на различните отдели в ите на различните отдели
за настаняване
хотела
в хотела
Знания

· Знае характеристиката и · Описва характеристиката · Обяснява характеристиизискванията към персои изискванията към персоката и изискванията към
нала в отделите и звената
нала в отделите и звената
персонала в отделите и
в местата за настаняване
в хотела
звената в хотела
· Знае видовете персонал · Описва видовете персонал · Описва видовете персонал
в отделите и звената в
в отделите и звената в
в отделите и звената в
местата за настаняване
хотела
хотела
· Познава основните дей- · Описва основните дей- · Обяснява основните дейности във функционалности във функционалниности във функционалнините сектори и звена
те сектори и звена
те сектори и звена

Умения

· Спазва изискванията към · Следи за спазване на из- · Изг о т вя д л ъж нос т н и т е
персонала в отделите и
искванията към персонала
характеристики и изисзвената в хотела
в отделите и звената в
квания към персонала в
· Спазва връзката с разхотела
хотела
личните видове персонал · Определя видовете персо- · Контролира работата на
в отделите и звената в
нал в отделите и звената
персонала в отделите и
местата за настаняване,
в хотела
звената в хотела
в зависимост от поставе- · О рг а н изи ра о сновн и т е · Управлява дейността във
ните задачи
дейности във функциофункционалните сектори
· Спазва правилата и инналните сектори и звена
и звена
струкциите при извършване на основните дейности във функционалните сектори и звена в
местата за настаняване

Компетентности · Прилага стандартите за · Прилага стандарти при · Самостоятелно извършва
работа в различните отподбор на персонал
оценка на качеството на
дели и звена
работата на персонала
Резултат от учене –

–

45.3 РУ Управлява дейностите, свързани с предлагането
на хотелиерския продукт

Знания

–

· Описва същността и особеностите на хотелиерския продукт
· Оп исва т ен ден ц и и т е в
хотелиерството и ресторантьорството
· Описва предлагането и
продажбите на хотелиерския продукт

–
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Умения

ДЪРЖАВЕН
–

–

Компетентности –

–

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5
· Спазва особеностите на
хотелиерския продукт
· Анализира тенденциите
в развитието на хотелиерството и ресторантьорството
· Анализира тенденциите в
предлагането и продажбите хотелиерския продукт
· Самостоятелно анализира
промените в търсенето и
предлагането на хотелиерския продукт

Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на организацията на хотелиерската дейност
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на организацията на хотелиерската дейност
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения в организацията на хотелиерската дейност
ЕРУ 14, 30 и 46
Наименование на Технология на хотелиерското обслужване
единицата:
Ниво по НКР:

3 – 5

Ниво по ЕКР:

3 – 5

Наименование на Хотелиер
професията:
Ниво по НКР:

3 – 5

Ниво по ЕКР:

3 – 5

Специалност:

Организация на дейностите Организация на хотелиер- Организация и управление
в места за настаняване
ството
на хотелиерството

СПК

Втора

Трета

Четвърта

Резултат от учене 14.1 РУ Познава техноло- 30.1 РУ Спазва технологията 46.1 РУ Управлява техноги ята на обсл у ж ване на на обслужване във фронт логията на обслужване във
фронт офиса
офиса
фронт офиса
Знания

· Знае предназначението
и основните функции на
фронт офиса
· Познава структ у рата и
управлението на фронт
офиса
· Познава организацията и
функционирането на рецепцията (посрещането,
регистрацията и настаняването на гости)
· Знае как се посрещат,
регистрират и настаняват
VIP гости
· Знае как се съхраняват и

· Описва предназначението
и основните функции на
фронт офиса
· О п ис в а с т ру к т у рат а и
управлението на фронт
офиса
· Описва видовете резервации и резервационни
системи
· Описва посрещането, регистрацията и настаняването на гости
· Описва посрещането, регистрацията и настаняването на VIP гости

· Обяснява предназначението и основните функции
на фронт офиса
· Обяснява структурата и
управлението на фронт
офиса
· Обяснява видовете резервации и резервационни
системи
· Обясн я ва нач и н и т е за
посрещане, регистрация
и настаняване на гости
· Обяснява посрещането,
регистрацията и настаняването на VIP гости
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дават ключове или магнитни карти на гостите
· Знае начина за комуникация на рецепцията с
гостите и с другите звена
и отдели
· Знае как се предлагат и
организират допълнителните услуги
· Знае отчетността при обслужването на гостите

· Описва съхраняването и
даването на ключове или
магнитни карти на гостите
· Описва комуникацията на
рецепцията с гостите и с
другите звена и отдели
· Описва предлагането и
организирането на допълнителните услуги
· Описва отчетността при
обслужването на гостите

· Обяснява начина за съхраняване и предоставяне
на ключове или магнитни
карти на гостите
· Обяснява комуникацията
на рецепцията с гостите и
с другите звена и отдели
· Обяснява предлагането и
организацията на допълнителните услуги
· Обяснява отчетността при
обслужването на гостите

· Спазва предназначението
и основните функции на
фронт офиса
· С п а з в а с т ру к т у р ат а и
управлението на фронт
офиса
· Прилага видове резервации и резервационни
системи
· Спазва установените стандарти в местата за настаняване за посрещане, регистрация и настаняване
на гости
· Спазва установените стандарти в местата за настаняване за посрещане, регистрация и настаняване
на VIP гости
· Спазва установените стандарти в местата за настаняване за съхраняване и
даване на ключове или
магнитни карти на гостите
· Спазва установени т е
стандарти в местата за
настаняване за осъществяване на комуникация на
рецепцията с гостите и с
другите звена и отдели
· Предлага и организира
допълнителните услуги
· Оформя първични документи

· О рг а н изи ра о сновн и т е
дейности във фронт офиса
· Спазва структурата и управлението на фронт офиса
· Организира видовете резервации и резервационни
системи
· Организира прилагането
на установените стандарти
в хотела за посрещане, регистрация и настаняване
на гости
· Организира прилагането
на установените стандарти
в хотела за посрещане, регистрация и настаняване
на VIP гости
· Организира прилагането
на установените стандарти
в хотела за съхраняване
и даване на ключове или
магнитни карти на гостите
· Организира комуникацията на рецепцията с гостите
и с другите звена и отдели
в хотела
· Организира предлагането
на допълнителни услуги в
хотела
· Работи с първични документи

· Управлява основните дейности на фронт офиса
· Изготвя модели и системи
за структурата и управлението на фронт офиса
· Контролира спазването
на видовете резервации
и резервационни системи
· Изготвя правила и инструкции за прилагане на
стандарти по посрещане,
регистрация и настаняване на гости
· Изготвя правила и инструкции за прилагане на
стандарти по посрещане,
регистрация и настаняване на VIP гости
· Контролира спазването на
установените стандарти
в хотела за съхраняване
и даване на ключове или
магнитни карти на гостите
· Управлява комуникацията на рецепцията с гостите
и с другите звена и отдели
в хотела
· Контролира предлагането
на допълнителни услуги в
хотела
· Контролира работата с
първични документи

Компетентности · Прилага утвърдения стан- · Прилага утвърдения стан- · Прилага утвърдения стандарт за обслужване на
дарт за обслу ж ване на
дарт за обслу ж ване на
фронт офиса
фронт офиса
фронт офиса
· Самостоятелно разреша- · Самостоятелно разрешава · Самостоятелно разрешава
ва възникнали проблеми
възникнали проблеми на
възникнали проблеми на
на фронт офиса
фронт офиса
фронт офиса
Резултат от учене 14.2 РУ Познава техноло- 30.2 РУ Знае технологията на 46.2 РУ Управлява техног и я та на камериерско т о камериерското обслужване логията на камериерското
обслужване
обслужване
Знания

· Знае особеностите и уп- · Описва особеностите и · Обяснява особеностите и
равлението на камериеруправлението на камериуправлението на камериския сервизен блок
ерския сервизен блок
ерския сервизен блок
· Знае предназначението, · Описва предназначението, · Обяснява предназначенипланировката и обзавежпланировката и обзавежето, планировката и обдането на хотелска стая
дането на хотелска стая
завеждането на хотелска
· Знае структурата и ор- · Описва структурата и орстая
ганизацията на работа в
ганизацията на работа в · Обяснява структурата и
местата за настаняване
хотела
организацията на работа
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· Знае графиците на работното време на камериерския персонал в местата
за настаняване
· Знае стандартите за работа в хотелска стая
· Знае правилата за подготовка на камериерския
персонал и офис
· Знае подготовката на камериерската количка –
консумативи, козметика,
препарати
· Знае последователността
на технологичните операции при обработка на
хотелски стаи, апартаменти, санитарни възли
· Знае машините и съоръженията за обработка на
хотелски стаи, апартаменти и санитарни възли
· Знае последователността на допълнителните и
страничните технологични операции

· Описва графиците на работното време на камериерския персонал в хотела
· Описва стандартите за
работа в хотелска стая
· Описва правилата за подготовка на камериерския
персонал и офис
· Описва подготовката на
к а м е р и е р с к ат а ко л и чка – консу мат иви, козметика, препарати
· Описва последователността на технологичните операции при обработка на
хотелски стаи, апартаменти, санитарни възли
· Описва машините и съоръженията за обработка
на хотелски стаи, апартаменти и санитарни възли
· Описва последователността на допълнителните и
страничните технологични операции

в хотелиерството
· Обяснява графиците на
работното време на камериерския персонал в
хотела
· Обяснява стандартите за
работа в хотелска стая
· Обясн ява правилата за
подготовка на камериерския персонал и офис
· Обясн ява подготовката
на камериерската количка – консумативи, козметика, препарати
· Обяснява последователността на технологичните
операции при обработка
на хотелски стаи, апартаменти, санитарни възли
· Обяснява машините и съоръженията за обработка
на хотелски стаи, апартаменти и санитарни възли
· Обяснява последователността на допълнителните
и страничните технологични операции

· Прилага структу рата и
организацията на работа
в местата за настаняване
· Спазва графиците на работното време на камериерския персонал в местата
за настаняване
· Спазва стан дарт и те за
работа в хотелска стая
· Прилага правилата за подготовка на камериерския
персонал и офис
· Подготвя камериерската
количка – консумативи,
козметика, препарати
· Спазва последователността на технологичните операции при обработка на
хотелски стаи, апартаменти, санитарни възли
· Работи с машините и съо
ръженията за обработка
на хотелски стаи, апартаменти и санитарни възли
· Спазва последователността на допълнителните и
страничните технологични операции

· Организира работата в
хотела
· Организира спазването на
графиците на работното
време на камериерския
персонал в хотела
· Организира спазването
на стандартите за работа
в хотелска стая
· Организира работата на
камериерския персонал
и офис
· Следи за подготовката на
камериерската количка –
консумативи, козметика,
препарати
· Организира последователността на технологичните
операции при обработка
на хотелски стаи, апартаменти, санитарни възли
· Следи за правилната експлоатация на машините
и съоръженията за обработка на хотелски стаи,
апартаменти и санитарни
възли
· Организира допълнителните и страничните технологични операции

· Контролира работата в
хотела
· Изг о т вя г рафи ц и т е на
работното време на камериерския персонал в
хотела
· Контролира спазването
на стандартите за работа
в хотелска стая
· Контролира работата на
камериерския персонал
и офис
· Уп равл ява тех нологи чните операции при обработка на хотелски стаи,
апартаменти, санитарни
възли
· Контролира правилната
експлоатация на машините и съоръженията за
обработ ка на хотелск и
стаи, апартаменти и санитарни възли
· Управлява допълнителните и страничните технологични операции

Компетентности · Самостоятелно разреша- · Самостоятелно организи- · Самостоятелно управлява
ва проблеми в камериерра камериерската дейност
камериерската дейност в
ското обслужване
в хотела
хотела
Резултат от учене 14.3 РУ Познава технология 30.3 РУ Знае технологията на 46.3 РУ Управлява технота на хотелиерското дома- хотелиерското домакинство логията на хотелиерското
кинство
домакинство
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Знания

· Знае характеристиката и · Описва характеристиката · Обяснява характеристии управлението на хотелката и управлението на
управлението на хотелското домакинство
хотелското домакинство
ското домакинство
· Знае организацията на · Описва организацията на · Обяснява организацията
работата на хотелското
на работата на хотелското
работата на хотелското
домакинство
домакинство
домакинство
· Знае мерките за сигурност · Описва мерките за сигур- · Обяснява мерките за сив хотелското домакинство
ност в хотелското домагурност в хотелското докинство
макинство

Умения

· Разпознава особеностите · Демонс т ри ра о с о б ено - · Управлява хотелското достите в управлението на
макинство
в управлението на хотелхотелското домакинство · Контролира изпълнението
ското домакинство
на операциите в звената на
· Спазва организацията на · Организира работата в
звената на хотелското дохотелското домакинство
работата на хотелското
макинство
· Изготвя инструкции за
домакинство
· Спазва мерките за сигур- · Организира спазването
сигурност в хотелското
ност в хотелското домана мерките за сигурност
домакинство
кинство
в хотелското домакинство

Компетентности · Самостоятелно разреша- · Самостоятелно организи- · Самостоятелно управлява
ва проблеми в хотелското
ра дейностите в хотелскохотелското домакинство
домакинство
то домакинство
Резултат от учене 14.4 РУ Познава техноло- 30.4 РУ Прилага допълнигията на допълнителните телните дейности, свързауслуги
ни с инфраструктурата на
туризма

46.4 РУ Организира и управлява допълнителни дейности, свързани с инфраструктурата на туризма

Знания

· Знае допълнителните хотелиерски услуги
· Знае румсървис, комуникация с хотелските стаи и
организация на мини бар
· Познава търговската дейност и битовите услуги
· Познава спортно-развлекателната дейност в хотелите
· Познава климатико-балнеолечебните, СПА и уелнес услугите в хотелите
· Познава анимаци ята в
хотелиерството

· Описва допълнителните
хотелиерски услуги
· Описва услугата румсървис, комуникацията с хотелските стаи и организация на мини бара
· Описва търговската дейност и битовите услуги
· Описва спортно-развлекателната дейност
· Описва климатико-балнеолечебните, СПА и уелнес
услугите в хотелите
· Описва анимацията в хотелиерството

· Обяснява допълнителните
хотелиерски услуги
· Обяснява услугата румсървис, комуникацията с
хотелските стаи и организация на мини бара
· Обяснява търговската дейност и битовите услуги
· Обяснява спортно-развлекателната дейност
· Обяснява климатико-балнеолечебните, СПА и уелнес услугите в хотелите
· Обяснява анимацията в
хотелиерството

Умения

· Извършва допълнителните хотелиерски услуги
· Извършва румсървис, комуникация с хотелските
стаи и организация на
мини бар
· Извършва предвидената
търговска дейност и битови услуги
· Показва спортно-развлекателната дейност
· Показва климатико-балнеолечебните, СПА и уелнес услугите в хотела
· Показва анимацията

· Организира допълнителните хотелиерски услуги
· Организира ру мсървис,
комуникация с хотелските стаи и организация на
мини бар
· Организира търговската
дейност и битовите услуги
· Следи за спортно-развлекателната дейност
· Следи за климатико-балнеолечебните, СПА и уелнес услугите в хотела
· Следи за анимацията в
хотела

· Контролира допълнителните хотелиерски услуги
· Контролира румсървис,
комуникация с хотелските стаи и организация на
мини бар в хотела
· Контролира търговската
дейност и битовите услуги
· Управлява спортно-развлекателната дейност
· Уп ра вл я ва к л и мат и ко балнеолечебните, СПА и
уелнес услугите в хотела
· Управлява анимацията

Компетентности · Осигурява информация · Осиг у рява информация · Осиг у рява информация
за предлаганите допълза предлаганите допълза предлаганите допълнителни услуги
нителни услуги
нителни услуги
· Реша ва са мос т оя т ел но · Реша ва са мос т оя т ел но
възникнали проблеми
възникнали проблеми
Резултат от учене 14.5 РУ Познава общите 30.5 РУ Организира дейност- 46.5 РУ Разработва модели
изисквания при съставяне та по съставяне на стандарти и системи за управление на
на стандарти в местата за в хотелиерството
качеството в хотелиерството
настаняване
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Знания

· Знае общите изисквания
при съставяне на стандарти в местата за настаняване
· Познава стандартите в
местата за настаняване
· Знае същността на понятието „качество на хотелиерското обслужване“
· Знае как се измерва качеството на обслужването

· Описва общите изисквания при съставяне на стандарти в хотелиерството
· Описва моделите и системите за управление на
качеството
· Описва стандартите в местата за настаняване
· Описва същността на понятието „качество на хотелиерското обслужване“
· Описва измерването на
качеството на обслужването
· Описва необходимостта от
осъществяване на връзки
с обществеността
· Описва значението на рекламата в хотелиерството
· Описва същността, значението и появата на маркетинга в туризма

· Обяснява общите изисквания при съставяне на стандарти в хотелиерството
· Обяснява моделите и системите за управление на
качеството
· Обяснява стандартите в
местата за настаняване
· Обяснява същността на
понятието „качество на
хо т ел иерско т о обсл у жване“
· Обяснява измерването на
качеството на обслужването
· Обяснява необходимостта от осъществяване на
връзки с обществеността
· Обяснява значението на
рекламата в хотелиерството
· Описва същността, значението и появата на маркетинга в туризма

Умения

· При лага общ и т е изис- · Прилага общите изискваквания при съставяне на
ния при съставяне на станстандарти в местата за
дарти в хотелиерството
настаняване
· Организира прилагането
· Спазва стандартите в месна моделите и системите
тата за настаняване
за управление на качест· Прилага методите за извото
мерване качеството на · Организира спазването на
обслужването
стандартите в хотела
· Организира измерване на
качеството на обслужването
· Организира създаването на
връзки с обществеността
· Орга н изи ра рек лама в
хотелиерството
· Организира маркетингови
проучвания

· Прилага общите изисквания при съставяне на стандарти в хотелиерството
· Разработва моделите и
системите за управление
на качеството
· Контролира спазването на
стандартите в хотела
· Управлява измерването на
качеството на обслужването
· Организира създаването на
връзки с обществеността
· Организира рекламата в
хотела
· Управлява маркетинговите проучвания в хотела

Компетентности · Реализира стандартите за · Самостоятелно оценява · Реализира модели и конкачество
качеството на предлагацепции за управление на
ните услуги
качеството
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на технологията на хотелиерското обслужване
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на технологията на хотелиерското обслужване
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
· За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на организацията на технологията на хотелиерското обслужване
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ЕРУ 15, 31 и 47
Наименование на Охранителни мерки и безопасност в хотелиерството
единицата:
Ниво по НКР:

3 – 5

Ниво по ЕКР:

3 – 5

Наименование на Хотелиер
професията:
Ниво по НКР:

3 – 5

Ниво по ЕКР:

3 – 5

Специалност:

Организация на дейностите Организация на хотелиер- Организация и управление
в места за настаняване
ството
на хотелиерството

СПК

Втора степен

Трета степен

Четвърта степен

Резултат от учене 15.1 РУ Познава охрани- 31.1 РУ Познава охрани- 47.1 РУ Познава охранителните мерки в хотели- телните мерки в хотелиер- телните мерки в хотелиерерството
ството
ството
Знания

· Позна ва сис т ем и т е о т
охранителни мерки в хотелиерството
· Позна ва средс т вата за
охрана и безопасност
· Знае начина на осигуряване на охрана и безопасност
на гостите и персонала
· Знае процедурите за адресна регистрация на туристите
· Знае реда за осъществяване на връзка с органите
на реда
· Знае организацията на
дейността и процедурите
за оценяване на риска

· Познава системите от охранителни мерки в хотелиерството
· Позна ва с редс т вата за
охрана и безопасност
· Знае начина на осигуряване на охрана и безопасност
на гостите и персонала
· Знае процедурите за адресна регистрация на туристите
· Знае реда за осъществяване на връзка с органите
на реда
· Знае организаци ята на
дейността и процедурите
за оценяване на риска

· Познава системите от охранителни мерки в хотелиерството
· Позна ва с редс т вата за
охрана и безопасност
· Знае начина на осигуряване на охрана и безопасност
на гостите и персонала
· Знае процедурите за адресна регистрация на туристите
· Знае реда за осъществяване на връзка с органите
на реда
· Знае организаци ята на
дейността и процедурите
за оценяване на риска

Умения

· При ла га сис т ем и т е о т
охранителни в местата за
настаняване
· При лага средст вата за
охрана и безопасност
· Спазва начина за осигуряване на охрана и безопасност на гостите и
персонала
· Прилага процедурите за
адресна регистрация на
туристите
· Спазва реда за осъществяване на връзка с органите
на реда
· Спазва организацията на
дейността и процедурите
за оценяване на риска

· Организира прилагането
на системите от охранителни мерки в хотела
· Следи за прилагане на
средствата за охрана и
безопасност
· Организира осигуряването на охрана и безопасност
на гостите и персонала
· Следи за прилагане на
процедурите за адресна
регистрация на туристите
· Организира спазването на
реда за осъществяване на
връзка с органите на реда
· Организира дейността и
процедурите за оценяване
на риска

· Контролира прилагането
на системите от охранителни мерки в хотела
· Контролира прилагането
на средствата за охрана и
безопасност
· Изг о т вя и нс т ру к ц и и и
правила за осигуряването
на охрана и безопасност
на гостите и персонала
· Изготвя инструкции за
прилагане на процедурите
за адресна регистрация на
туристите
· Контролира спазването на
реда за осъществяване на
връзка с органите на реда
· Управлява дейност та и
процедурите за оценяване
на риска

Компетентности · Ос и г у ря в а ус лови я з а · Осигурява условия за спаз- · Осигурява условия за спазспазване на охранителниване на охранителните
ване на охранителните
те мерки, съответстващи
мерки, съответстващи на
мерки, съответстващи на
на вида и категорията на
ви да и категори я та на
ви да и категори я та на
хотела
хотела
хотела
Резултат от учене 15.2 РУ Познава изискван и я т а за б е зопасно с т и
сигурност на туристите в
хотелиерството

31.2 РУ Познава изискван и я т а з а б е з оп ас но с т и
сигурност на туристите в
хотелиерството

47.2 РУ Познава изискван и я т а з а б е з оп ас но с т и
сигурност на туристите в
хотелиерството
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Знания

· Позна ва нормат и вната
уредба за осигуряване на
сигурност на българските
и чуждестранните туристи
· Познава процедурите за
предотвратяване на критични ситуации и непредвидени обстоятелства
· Знае действията на персонала при възникване на
извънредни обстоятелства
· З н ае и з ис к в а н и я т а з а
обслужване на „рискови
гости“
· Знае поведението на персонала при обслужване на
гости
· Знае охранителните процедури при работа с вещи
на клиенти, материали и
оборудване

· Позна ва нормат и вната
уредба за осигуряване на
сигурност на българските
и чуждестранните туристи
· Познава процедурите за
предотвратяване на критични ситуации и непредвидени обстоятелства
· Знае действията на персонала при възникване на
извънредни обстоятелства
· Знае изиск вани я та за
обслужване на „рискови
гости“
· Знае поведението на персонала при обслужване на
гости
· Знае охранителните процедури при работа с вещи
на клиенти, материали и
оборудване

· Позна ва нормат и вната
уредба за осигуряване на
сигурност на българските
и чуждестранните туристи
· Познава процедурите за
предотвратяване на критични ситуации и непредвидени обстоятелства
· Знае действията на персонала при възникване на
извънредни обстоятелства
· Знае изиск вани я та за
обслужване на „рискови
гости“
· Знае поведението на персонала при обслужване на
гости
· Знае охранителните процедури при работа с вещи
на клиенти, материали и
оборудване

Умения

· Спазва нормат ивната
у редба за оси г у ря ва не
сигурността на българските и чуждестранните
туристи
· Прилага процедурите за
предотвратяване на критични ситуации и непредвидени обстоятелства
· Спазва действията на персонала при възникване на
извънредни обстоятелства
· Спазва изискванията за
обслужване на „рискови
гости“
· Спазва поведението на
персонала при обслужване на гости
· С па зва ох ра н и т ел н и т е
процедури при работа с
вещи на клиенти, материали и оборудване

· Организира спазването на
нормативната уредба за
осигуряване сигурността
на българските и чуждестранните туристи
· Организира спазването
на процедурите за предотвратяване на критични
ситуации и непредвидени
обстоятелства
· Организира действията на
персонала при възникване
на извънредни обстоятелства
· Следи за спазването на
изискванията за обслужване на „рискови гости“
· Следи за поведението на
персонала при обслужване на гости
· Организира охранителните процедури при работа
с вещи на клиенти, материали и оборудване

· Изготвя инструкции за
прилагане на нормативната уредба за осигуряване
сигурността на българските и чуждестранните
туристи
· Контролира спазването
на процедурите за предотвратяване на критични
ситуации и непредвидени
обстоятелства
· Управлява действията на
персонала при възникване
на извънредни обстоятелства
· Изготвя инструкции за
обслужване на „рискови
гости“
· Контролира поведението
на персонала при обслужване на гости
· Изготвя инструкции за
прилагане на охранителните процедури при работа с вещи на клиенти,
материали и оборудване

Компетентности · Осигурява безопасност и · Осигурява безопасност и · Осигурява безопасност и
сигурност на туристите
сигурност на туристите
сигурност на туристите
при всякакви ситуации
при всякакви ситуации
при всякакви ситуации
Резултат от учене 15.3 РУ Спазва процедурите 31.3 РУ Спазва процедури- 47.3 РУ Спазва процедурипри рискови сит уации в те при рискови ситуации в те при рискови ситуации в
хотелиерството
хотелиерството
хотелиерството
Знания

· Знае за възможните рискови ситуации за нарушаване безопасността на
туристите
· Знае процедурите за докладване на възникнали
източници на риск
· Знае установените процедури за напускане на
хотела от гост и те п ри
пожар и рискови ситуации
· Знае възможните рискови
ситуации за нарушаване
безопасността на туристите

· Знае за възможните рис
кови ситуации за нарушаване безопасността на
туристите
· Знае процедурите за докладване на възникнали
източници на риск
· Знае установените процедури за напускане на
хо т ела о т г ос т и т е п ри
пожар и рискови ситуации
· Знае възможните рискови
ситуации за нарушаване
безопасността на туристите

· Знае за възможните рис
кови ситуации за нарушаване безопасността на
туристите
· Знае процедурите за докладване на възникнали
източници на риск
· Знае установените процедури за напускане на
хо т ела о т г ос т и т е п ри
пожар и рискови ситуации
· Знае възможните рискови
ситуации за нарушаване
безопасността на туристите
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· Знае процедурите за док- · Знае процедурите за док- · Знае процедурите за докладване на възникнали
ладване на възникнали
ладване на възникнали
източници на риск
източници на риск
източници на риск
Умения

· Прилага инструкциите за · Организира прилагането · Контролира прилагането
на инструкциите за безо
на инструкциите за безобезопасност при възникпасност при възникване
пасност при възникване
ване на рискови ситуации
на рискови ситуации
на рискови ситуации
· Спазва процеду рите за
докладване на възникна- · Организира спазването · Контролира спазването
на процедурите за докна процедурите за докли източници на риск
· При ла г а ус т а новен и т е
ладване на възникнали
ладване на възникнали
процедури за напускане
източници на риск
източници на риск
на хотела от гостите при · Организира прилагането · Контролира прилагането
пожар и рискови ситуации
на установените процедуна установените процедури за напускане на хотела
ри за напускане на хотела
от гостите при пожар и
от гостите при пожар и
рискови ситуации
рискови ситуации

Компетентности · Осигурява консултиране · Осигурява консултиране · Осигурява консултиране
и подпомагане на турии подпомагане на турии подпомагане на туристите при възникване на
стите при възникване на
стите при възникване на
рискови ситуации
рискови ситуации
рискови ситуации
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на охранителните мерки
и безопасността в хотелиерството
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на охранителните мерки и безопасността в хотелиерството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на охранителните мерки и безопасността в хотелиерството
ЕРУ 16, 32 и 48
Наименование на Транспорт и туристическа агентска дейност
единицата:
Ниво по НКР:

3 – 5

Ниво по ЕКР:

3 – 5

Наименование на Хотелиер
професията:
Ниво по НКР:

3 – 5

Ниво по ЕКР:

3 – 5

Специалност:

Организация на дейностите Организация на хотелиер- Организация и управление
в места за настаняване
ството
на хотелиерството

СПК:

Втора

Трета

Четвърта

Резултат от учене 16.1 РУ Познава видовете 32.1 РУ Познава организа- 48.1 РУ Познава организатуристически транспорт и цията и технологията на цията и технологията на
пътнически тарифи
туроператорската дейност туроператорската дейност
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Знания

· Познава различните видо- · Познава различните видо- · Познава различните видове транспорт, използвани
ве транспорт, използвани
ве транспорт, използвани
за туристически пътуваза туристически пътуваза туристически пътувания
ния
ния
· Познава технологията на · Познава технологията на · Познава технологията на
обслужване по време на
обслужване по време на
обслужване по време на
пътуване
пътуване
пътуване
· Знае различните цени и · Знае различните цени и · Знае различните цени и
тарифи според вида на
тарифи според вида на
тарифи според вида на
туристическия транспорт
туристическия транспорт
туристическия транспорт

Умения

· Познава технологията и · Организира различните
организацията на пътувидове транспорт, използванията
вани за туристически пъ· Познава технологията на
тувания
обслужване по време на · Организира спазването на
пътуване
технологията на обслужване по време на пътуване
· Спазва различните цени
и тарифи според вида на
туристическия транспорт
· Спазва технологията на
обслужване по време на
пътуване

· Контролира различните
видове транспорт, използвани за туристически пътувания
· Контролира технологията
на обслужване по време
на пътуване
· При лага и кон т роли ра
различните цени и тарифи
според вида на туристическия транспорт
· Контролира спазването на
технологията и организацията на пътуванията
· Контролира спазването на
технологията на обслужване по време на пътуване

Компетентности · Прилага технологията и · Въвежда подходяща тех- · Управлява технологията и
организацията на пътунология и организация на
организацията на пътуваванията и технологията
пътуванията и технология
нията
на обслужване по време
на обслужване по време · Управлява технологията
на пътуване
на пътуване
на обслужване по време
на пътуване
Резултат от учене –

32.2 РУ Познава видовете 48.2 РУ Познава организатуристически транспорт и цията и технологията на
пътнически тарифи
турагентската дейност

Знания

· Знае технологията на туроператорската дейност
· Познава различията между туроператорска и агентска дейност
· Познава организацията на
пътуванията
· Познава особеностите на
туристическия транспорт
· Познава технологията на
обслужване по време на
пътуване
· Познава основните видове
цени при организиране на
пътуванията
· Познава подходящата технология за организиране
на пътуванията
· Познава правилната технология на обслужване по
време на пътуване
· Познава моделите на ценообразуване

–

· Обяснява технологията на
туроператорската дейност
· Обясн ява различи ята
между туроператорска и
агентска дейност
· Контролира организацията на пътуванията
· Обяснява особеностите на
туристическия транспорт
· Контролира спазването на
технологията на обслужване по време на пътуване
· Прилага основните видове
цени при организиране на
пътуванията
· Обяснява технологията за
организация на пътуването до туристическия обект
· Обяснява моделите на ценообразуване според вида
на туристите, вида на използвания транспорт, вида
на туристическия обект и
включените туристически
услуги
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· Избира подходяща техно- · Изготвя правилен модел
на ценообразуване според
логия за организиране на
вида на туристите, вида на
пътуванията
използвания транспорт,
· Избира правилната техвида на т у ристическ и я
нология на обслужване
обект и включените тупо време на пътуване
· Прилага правилния модел
ристически услуги
на ценообразуване
· Прилага технологията за
организация на пътуването до туристическия обект
и включените туристичес
ки услуги

Компетентности –

–

–

Резултат от учене –

–

48.3 РУ Познава видовете
туристически транспорт и
пътнически тарифи

Знания

–

–

· Познава различните турагентски дейности
· Познава организацията и
технологията на турагентската дейност

Умения

–

–

· Избира подходяща организация и технология на
турагентската дейност

Компетентности –

–

· Въвеж да и конт ролира
организацията и технологията на турагентската
дейност

Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на транспорта и туристическата агентска дейност
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на транспорта и туристическата агентска дейност
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на транспорта и туристическата агентска дейност
ЕРУ 49
Наименование на Иновации и оценка на риска в хотелиерството
единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на Хотелиер
професията:
Ниво по НКР:

3 – 5

Ниво по ЕКР:

3 – 5

Специалност:

Организация и управление на хотелиерството

СПК:

Четвърта

Резултат от учене 49.1 РУ Представя типологията на иновациите в туризма
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Знания

· Обяснява видовете иновации
· Обяснява типологията на иновациите в туризма
· Обяснява етапите на иновационния процес

Умения

· Прилага видовете иновации
· Обяснява типологията на иновациите в туризма
· Прилага етапите на иновационния процес

С Т Р. 7 5

Компетентности · Оценява значението на иновациите
Резултат от учене 49.2 РУ Планира иновации в туризма
Знания

· Обяснява иновационните стратегии
· Обяснява подходите за планиране и организация на иновационните дейности в
туризма
· Обяснява правилата при разработване на иновационни проекти

Умения

· Прилага иновационните стратегии
· Прилага подходящи подходи за планиране и организация на иновационните дейности в туризма
· Разработва иновационни проекти

Компетентности · Самостоятелно изготвя иновационни планове
Резултат от учене 49.3 РУ Генерира и управлява избора на иновационни идеи
Знания

· Обяснява пътя за формиране на иновационно творческо мислене
· Обяснява техники за генериране на иновационни идеи
· Обяснява избора на иновационни идеи

Умения

· Посочва пътя за формиране на иновационно творческо мислене
· Прилага техники за генериране на иновационни идеи
· Избира подходящи иновационни идеи

Компетентности · Анализира иновационните идеи и техниките за прилагането им
Резултат от учене 49.4 РУ Анализира риска в иновационните процеси в туризма
Знания

·
·
·
·
·
·

Обяснява
Обяснява
Обяснява
Обяснява
Обяснява
Обяснява
ството

Умения

·
·
·
·
·
·

Прилага теорията за риска
Осигурява подбора на видовете иновационен риск
Прилага етапите и сценариите на проявление
Извършва оценка на иновационния риск
Управлява иновационния риск
Разработва иновационни проекти в хотелиерството

развитието на теорията за риска
видовете иновационен риск
етапите и сценариите на проявление
оценката на иновационния риск
управлението на иновационния риск
разработването и реализацията на иновационни проекти в хотелиер-

Компетентности · Самостоятелно намалява възникнали рискове при въвеждане на иновационни идеи
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на иновациите и оценката
на риска в хотелиерството
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на иновациите и оценката на риска в хотелиерството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на иновациите и оценката на риска в хотелиерството
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ЕРУ 50
Наименование на Управление на туристическо предприятие
единицата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на Хотелиер
професията:
Ниво по НКР:

3 – 5

Ниво по ЕКР:

3 – 5

Специалност:

Организация и управление на хотелиерството

СПК

Четвърта

Резултат от учене 50.1 РУ Управлява работата на персонала
Знания

· Обяснява различните видове и категории персонал
· Обяснява основните задължения на различните видове персонал
· Обяснява изискванията към персонала

Умения

· Изработва длъжностни характеристики и правила за работа на видовете персонал
· Управлява дейността на персонала
· Изготвя правила за подбор на персонала

Компетентности · Оценява професионалната квалификация на персонала
Резултат от учене 50.2 РУ Анализира основните икономически показатели на туристическото предприятие
Знания

·
·
·
·

Умения

· Прилага анализ на тенденциите
· Прилага различни методи за икономически анализ
· Изгражда методически апарат за икономическия анализ

Обяснява предмета на икономическия анализ
Анализира тенденциите
Описва методите, използвани при икономическия анализ
Описва методиката на икономическия анализ

Компетентности · Извършва в екип икономически анализ
Резултат от учене 50.3 РУ Оценява състоянието на туристическото предприятие
Знания

·
·
·
·

Обяснява
Обяснява
Обяснява
Обяснява

Умения

·
·
·
·

Контролира измерването на резултатите от дейността
Изготвя оценка на развитието
Управлява създаването и попълването на база данни
Организира одит на дейността

измерването на резултатите от дейността
оценката на развитието
начините за създаване и попълване на бази данни
необходимостта от одит на дейността

Компетентности · Самостоятелно изготвя анализ на състоянието на туристическото предприятие
Резултат от учене 50.4 РУ Планира и прогнозира развитието на туристическото предприятие
Знания

·
·
·
·
·
·

Обяснява
Обяснява
Обяснява
Обяснява
Обяснява
Обяснява

Умения

·
·
·
·

Разработва изисквания при планирането и прогнозирането в туризма
Разработва задачи и системи на планирането
Прилага принципите, подходите и методите при планирането
Спазва етапите и принципите на прогнозирането

планирането и прогнозирането в туризма
задачите и системите на планирането
принципите, подходите и методите при планирането
същността, етапите и принципите на прогнозирането
видовете прогнози и подходите в прогнозирането
методите на прогнозирането

Компетентности · Спазва функциите на управлението на туристическото предприятие при планирането на дейността
· Въвежда използване на техники за разработване на алтернативни решения
· Разработва техники за вземане на решения
Резултат от учене 50.5 РУ Управлява финансовите ресурси на туристическото предприятие
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Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене
Знания

Умения

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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· Обяснява същността и обхвата на финансовото планиране и финансовото управ
ление
· Обяснява предмета, обектите и субектите на финансовото управление
· Обяснява функциите на финансовото управление
· Обяснява финансовите ресурси на туристическото предприятие
· Обяснява източниците за финансиране на хотелиерската дейност
· Прилага същността и обхвата на финансовото планиране и финансовото управление
· Следи за предмета, обектите и субектите на финансовото управление
· Спазва функциите на финансовото управление
· Следи за финансовите ресурси на туристическото предприятие
· Осигурява източници за финансиране на хотелиерската дейност
· Разработва план на финансовите ресурси
· Самостоятелно разработва планове за управление на финансовите ресурси на
туристическото предприятие
50.6 РУ Разработва цени и модел на ценообразуване в туристическото предприятие
· Обяснява същността и ролята на ценообразуването в туризма
· Обяснява функциите на ценообразуването в пазарната икономика
· Обяснява видовете и структурата на цените
· Обяснява икономическата ефективност, показателите за измерване, пътищата за
повишаване на икономическата ефективност
· Обяснява възможностите за повишаване на икономическата ефективност в туризма
· Обяснява диференцирането и специализирането на икономическия и финансов
анализ
· Обяснява методите на ценообразуването
· Следи за цените на услугите в туризма
· Прилага функциите на цената в пазарната икономика
· Използва видовете цени и структура
· Прилага изискванията за икономическа ефективност, показателите за измерване,
пътищата за повишаването є
· Следи за възможностите за повишаване на икономическата ефективност в туризма
· Извършва диференциран и специализиран икономически и финансов анализ
· Прилага различни методи на ценообразуването
· Разработва в екип модели на ценообразуване в туристическото предприятие и
определя цените
50.7 РУ Контролира договорните отношения и разчетните операции в туристичес
кото предприятие
· Обяснява особеностите и характеристиката на договорите в туризма
· Обяснява европейските стандарти и регулации в туризма
· Обяснява правната уредба на преддоговорната фаза
· Обяснява правната уредба за сключване на договор
· Обяснява управляването на договори
· Прилага особеностите и характеристиката на договорите в туризма
· Прилага европейски стандарти и регулации в туризма
· Контролира спазването на правната уредба в преддоговорната фаза
· Контролира спазването на правната уредба при сключване на договор
· Следи за изпълнението на сключените договори
· Самостоятелно провежда политика на договорните отношения
50.8 РУ Управлява дейността на туристическото предприятие
· Обяснява същността и ролята на системния подход в управлението
· Обяснява същността и ролята на функционалния подход в управлението
· Познава спецификите на оперативното и стратегическо управление на туристическото предприятие
· Познава основните и допълнителни дейности и процеси в туристическото предприятие
· Познава характеристиките на „добрия мениджър“ в туристическото предприятие
· Прилага принципите на системния подход в управлението на туристическото
предприятие
· Прилага принципите на функционалния подход в управлението на туристическото
предприятие
· Използва в управлението на туристическото предприятие различни стратегии и
тактики за повишаване на ефективността
· Управлява основни и допълнителни дейности и процеси в туристическото предприятие
· Прилага принципите на доброто управление
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Компетентности · Провежда политики за устойчиво развитие на туристическото предприятие
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на управлението на туристическо предприятие
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Изпълнение на работна задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира знания от областта на управлението на туристическо предприятие
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Демонстрира умения от областта на управлението на туристическо предприятие
4. Изисквания към материалната база
4.1. По теория
Обучението по теория се извършва в учебни
кабинети, оборудвани с необходимата техническа
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, програмни продукти, закони, наредби
и инструкции, регламентиращи нормативните
изисквания за хотелиерската дейност, специализирана литература, примерни вътрешни документи
на хотели и хотелски вериги. Компютърният
кабинет трябва да предлага персонален компютър на всеки обучаван с необходимия хардуер
и софтуер, свързан в мрежа, с принтер, скенер,
мултимедиен проектор и достъп до интернет.
4.2. По практика
Обучението по практика на професията се
извършва на място в хотели и други места за
настаняване в реална работна среда. Обучаемите
изпълняват дейности и задачи под наблюдение
на преподавателя и съответния ръководител в
мястото за настаняване. В хотела обучаемите

се разпредел ят по работни места, които са
съобразени с нормативните и методическите
изисквания за извършване на съответната туристическа дейност.
Работното място за професията „Хотелиер“
е оборудван офис с необходимата офис техника.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица
със завършено висше образование по съответната
специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без
висше образование и без професионална квалификация „учител“, ако са придобили трета степен
на професионална квалификация по съответната
специалност при условията и по реда на Закона
за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компетентности.
9006
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-65
от 3 октомври 2018 г.
Във връзка с необходимостта от изграждане
на нов индустриален железопътен клон, свързващ имот № 000221 в землището на с. Варвара
с железопътна линия на гара Септември, на
основание чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „в“ във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 1 от
ЗУТ, заявление с вх. № АУ 13-14/30.08.2018 г. на
възложителя – „Маркет Сървис“ – ООД, Заповед № РД-02-15-22 от 27.03.2018 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработване на проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(П У П – ПП) за т расе на нова железопътна
линия (на територията на землище с. Варвара,
община Септември, м. Кайряците), отклонение
от съществуваща жп линия от гара Септември
до поземлен имот № 000221 в землището на
с. Варвара, Решение № ПК-27-ПР от 2018 г. за
преценяване на необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда на Регионална инспекция по околната
среда и водите (РИОСВ) – Пазарджик, писмо с
изх. № ОВОС-80 от 26.09.2018 г. на министъра
на околната среда и водите, становище с изх.
№ 33-НН-108 от 21.06.2018 г. на Министерството
на културата, писмo с изх. № 812100-8648 от
11.05.2018 г. на Министерството на вът решните работи, становище с рег. № БЛ-447 от
2.05.2018 г. на РС ПБЗН – Белово, писмо с
изх. № 11- 0 0 -151 от 22.05.2018 г. на Министерството на отбраната, писмо с изх. № ЖИ17073 от 9.05.2018 г. на Национална компания
„Железопътна инфраструктура“, писмо с изх.
№ ПМО 231344 от 10.05.2018 г. на „Електроенергиен системен оператор“ – ЕА Д, писмо с
изх. № 13566 от 28.08.2018 г. на „ВиК“ – ЕООД,
Пазарджик, в ликвидация, писмо с изх. № 113
от 23.04.2018 г. на Геозащита – Перник, решения
№ 965 от 27.04.2018 г. и № 1043 от 31.08.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Септември, удостоверение за приемане на проект за изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
№ 25-155516-25.09.2018 г. на СГКК – Пазарджик,
решени я по протокол № У ТАТ У- 01- 02-22 от
26.09.2018 г. на Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионална
политика при МРРБ и Заповед № РД-02-14-62
от 21.09.2018 г. за делегиране на правомощия
по ЗУТ одобрявам проект на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на нова
железопътна линия (на територията на землище
с. Варвара, община Септември, м. Кайряците),

отклонение от съществуваща железопътна линия
от гара Септември до поземлен имот № 000221
в землището на с. Варвара, община Септември,
област Пазарджик, съгласно приетата графична
и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Административния съд – Пазарджик, в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.

8984

За министър:
В. Йовев

НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-05-809
от 12 октомври 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закона
за статистика на вътрешнообщностната търговия
със стоки нареждам:
І. Определям праговете за деклариране по
системата „Интрастат“ за 2019 г., както следва:
1. За поток „Изпращания“ – 280 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 460 000 лв.
ІІ. Определям праговете за статистическа
стойност по системата „Интрастат“ за 2019 г.,
както следва:
1. За поток „Изпращания“ – 14 400 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 7 400 000 лв.
ІІІ. Определям праг за опростено деклариране
на единични сделки с ниска стойност по системата
„Интрастат“ за 2019 г. – 390 лв.
IV. Определям видовете данни, които подлежат на деклариране по системата „Интрастат“
за 2019 г., както следва:
1. Код на стоката.
2. Държава членка партньор:
а) изпращания – държава членка на получаване;
б) пристигания – държава членка на изпращане.
3. Държава на произход (при пристигания).
4. Вид на сделката.
5. Условия на доставка.
6. Вид транспорт.
7. Националност на транспортното средство.
8. Регион на:
а) произход (при изпращания);
б) потребление (при пристигания).
9. Нето тегло – килограми.
10. Количество по допълнителна мярка.
11. Стойност.
12. Статистическа стойност.

9031

За председател:
Б. Богданов
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ДЪРЖАВЕН

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1588
от 12 септември 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. Боринци, община Котел, област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8923

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1589
от 12 септември 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. Братан, община Котел, област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8924

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1590
от 12 септември 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. Градец, община Котел, област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8925

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-1592
от 12 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Малко село, община Котел,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8927

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1593
от 12 септември 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. Нейково, община Котел, област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8928

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1594
от 12 септември 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. Остра могила, община Котел,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8929

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1591
от 12 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотн ия регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището
на с. Кипилово, община Котел, област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1595
от 13 септември 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. Дъбова, община Котел, област
Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8926
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ЗАПОВЕД № РД-18-1596
от 13 септември 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. Медвен, община Котел, област
Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1600
от 13 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Топузево, община Котел,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8931

8935

ЗАПОВЕД № РД-18-1597
от 13 септември 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. Мокрен, община Котел, област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8932

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1601
от 13 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Филаретово, община Котел,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8936
ЗАПОВЕД № РД-18-1598
от 13 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Пъдарево, община Котел,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8933

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1602
от 14 септември 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. Александрово, община Стралджа, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8937

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1599
от 13 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Седларево, община Котел,
област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1603
от 14 септември 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. Атолово, община Стралджа, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8934

8938
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ЗАПОВЕД № РД-18-1604
от 14 септември 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. Богорово, община Стралджа,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1608
от 14 септември 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. Зимница, община Стралджа,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8939

8943

ЗАПОВЕД № РД-18-1605
от 14 септември 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. Воденичане, община Стралджа,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1609
от 14 септември 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. Иречеково, община Стралджа,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8940

8944

ЗАПОВЕД № РД-18-1606
от 14 септември 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. Войника, община Стралджа,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1610
от 14 септември 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. Каменец, община Стралджа,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8941

8945

ЗАПОВЕД № РД-18-1607
от 14 септември 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. Джинот, община Стралджа, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1611
от 14 септември 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. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8942

8946
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ЗАПОВЕД № РД-18-1612
от 17 септември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Ябланица, община Ябланица,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.12.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

8947

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1613
от 18 септември 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. Орлово, община Котел, област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8948

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1614
от 18 септември 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. Стрелци, община Котел, област Сливен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8949

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-1616
от 18 септември 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. Маленово, община Стралджа,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8951

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1617
от 18 септември 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. Недялско, община Стралджа, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8952

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1618
от 18 септември 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. Палаузово, община Стралджа,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8953

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1615
от 18 септември 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. Люлин, община Стралджа, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1619
от 18 септември 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. Поляна, община Стралджа, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8950

8954
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ЗАПОВЕД № РД-18-1620
от 18 септември 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. Правдино, община Стралджа,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1624
от 18 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Чарда, община Стралджа,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8955

ЗАПОВЕД № РД-18-1621
от 18 септември 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. Първенец, община Стралджа,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8956

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1622
от 18 септември 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. Саранско, община Стралджа,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8957

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1623
от 18 септември 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. Тамарино, община Стралджа, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8958

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8959

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 644
от 13 септември 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № САГ18-ГР00-1068/14.05.2018 г. от Николай
Истатков – пълномощник на Янко Иванов, изпълнителен директор на „Сердика Пропърти“ – АД, с
искане за издаване виза за проектиране за смесена
многофункционална сграда в УПИ VIII-492 от
кв. 4 на м. НПЗ „Искър-север“ – I част.
Към заявлението са приложени: пълномощно
на името на Николай Истатков; устав № 170, том
CXXVIII, pег. № 53173 от 22.10.2014 г. на „Сердика
Пропърти“ – АД; скица № 15-490811/06.10.2017 г.
на СГКК – София, за поземлен имот с идентификатор № 68134.1501.1117 (стар идентификатор 68134.1501.492, номер по предходен план
750, кв. 16); скица № 15-490816/06.10.2017 г. на
СГКК – София, за поземлен имот с идентификатор № 68134.1501.1120 (стар идентификатор
68134.1501.492, номер по предходен план 749, кв. 16);
комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР;
копие от Заповед № РД-09-50-91 от 1.02.2008 г.
на главния архитект на София и мотивирано
предложение за издаване на виза.
Във връзка с искането е извършена служебна
проверка, при която се установява следното:
Със Заповед № РД-09-50-91 от 1.02.2008 г. на
главния архитект на София по реда на чл. 133,
ал. 2 от ЗУТ е одобрен план-извадка – план за
регулация и план за застрояване на м. НПЗ „Искър-север“ – I част, кв. 4 за УПИ VII-2, 493 – „За
офиси, търговия, складове, КО, подземни гаражи,
бизнес хотел и жилища“, и УПИ VIII-492 – „За
офиси, търговия, складове, КО, подземни гаражи,
бизнес хотел и жилища“.
На основание чл. 133, ал. 1 от ЗУТ планътизвадка се одобрява с процеса на изработване на
подробни устройствени планове с цел инвестиционното проектиране да започне преди одобряване
на плана – в процедура, като този план се съгласува с проектанта на ПУП за съобразяването му
в процеса на цялостното планиране.
Предвид горното е недопустимо с крайния
административен акт на плана в процедура отново да се одобрява ПУП, за който е одобрен
план-извадка.
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Наличието на влязъл в сила административен
акт със същия предмет и страни е основание
по чл. 27, ал. 2, т. 1 от АПК за прекратяване на
производството.
С Решение № 387 по п ро т окол № 16 о т
1.07.2008 г. на Столичния общински съвет (СОС)
е одобрен подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване на м. НПЗ
„Искър-север“ – I, II и III част, в обхват:
за I част – граници: от запад – ул. Подп.
Йордан Тодоров, от юг – ул. Искърско шосе, от
изток – Крайречен булевард, от север – улица по
о.т. 9-6-5-2-1-1а;
за II част – граници: от запад – бул. Христофор
Колумб, от юг – ул. Искърско шосе, от изток – ул.
Подп. Йордан Тодоров, от север – улица по о.т.
1-1а до о.т. 130б;
за III част – граници: от запад бул. Брюксел,
от юг – улица по о.т. 1-1а до о.т. 130б, от изток – Крайречен булевард, от север – ул. Мими
Балканска.
В диспозитива на Решение № 387 по протокол
№ 16 от 1.07.2008 г. на СОС не са изключени и
производството по отношение на ПРЗ не е прекратено за УПИ І-1 – „За производство, склад и
офиси“, и УПИ II-2 – „За производство, склад
и офиси“, от кв. 16, идентични с одобрени като
УПИ VII-2, 493 – „За офиси, търговия, складове,
КО, подземни гаражи, бизнес хотел и жилища“ и
УПИ VIII-492 – „За офиси, търговия, складове, КО,
подземни гаражи, бизнес хотел и жилища“, със
Заповед № РД-09-50-91 от 1.02.2008 г. на главния
архитект на София в „план-извадка“.
Предвид горното в диспозитива на Решение
№ 387 по протокол № 16 от 1.07.2008 г. на СОС
е допусната очевидна фактическа грешка, като
в т. 1 и 2 след думите „За I част – граници: от
запад – ул. Подп. Йордан Тодоров, от юг – ул.
Искърско шосе, от изток – Крайречен булевард,
от север – улица по о.т. 9-6-5-2-1-1а“ е пропуснато изписването на думите „без УПИ І-1 – „За
производство, склад и офиси“, и УПИ ІІ-2 – „За
производство, склад и офиси“, от кв. 16, за които
производството се прекратява“.
Гореописаното е видно от движението на
административната процедура, документите в
административната преписка, графичните материали към подробните устройствени планове,
както и от административните актове, издадени
в хода на производството.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 62, ал. 2, чл. 27, ал. 2, т. 1 от АПК във връзка
с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-09-50-91
от 1.02.2008 г. на главния архитект на София
Столичният общински съвет реши:
Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в диспозитива на Решение № 387 по
протокол № 16 от 1.07.2008 г. на Столичния общински съвет, като:
1. В т. 1 вместо „За I част – граници: от
запад – ул. Подп. Йордан Тодоров, от юг – ул.
Искърско шосе, от изток – Крайречен булевард, от север – улица по о.т. 9-6-5-2-1-1а“ да се
чете „За I част – граници: от запад – ул. Подп.
Йордан Тодоров, от юг – ул. Искърско шосе, от
изток – Крайречен булевард, от север – улица по
о.т. 9-6-5-2-1-1а, без УПИ І-1 – „За производство,
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склад и офиси“, и УПИ II-2 – „За производство,
склад и офиси“, от кв. 16, за които производството
се прекратява“.
2. В т. 2 вместо „За I част – граници: от
запад – ул. Подп. Йордан Тодоров, от юг – ул.
Искърско шосе, от изток – Крайречен булевард, от север – улица по о.т. 9-6-5-2-1-1а“ да се
чете „За I част – граници: от запад – ул. Подп.
Йордан Тодоров, от юг – ул. Искърско шосе, от
изток – Крайречен булевард, от север – улица по
о.т. 9-6-5-2-1-1а, без УПИ І-1 – „За производство,
склад и офиси“, и УПИ ІІ-2 – „За производство,
склад и офиси“, от кв. 16, за които производството
се прекратява“.
Настоящото решение е неразделна част от
Решение № 387 по протокол № 16 от 1.07.2008 г.
на Столичния общински съвет.
Решението да се п ублик у ва на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението следва да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
АПК пред Административния съд – София-град,
в 14-дневен срок от съобщаването му.
Жалбите се подават в район „Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
За председател:
Пр. Прошков
9021

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 304
от 13 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 129, ал. 1 и 3 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява представения ПУП – парцеларан
план за елементи на техническата инфраструктура – пътна връзка за УПИ 29.35 – социални и
обществени дейности – спортен терен и детски
площадки, в местност Дренков бряст, вдясно при
км 6+235 на път III-805 „Пловдив – Съединение“
по кадастралната карта на с. Бенковски, община
„Марица“, в обхвата на поземлен имот с идентификатор 03839.29.34 и част от поземлен имот
с идентификатор 03839.29.20, и двата общинска
собственост по следата на вариант единствен
съгласно приложената разработка.

9009

За председател:
Г. Какалов

РЕШЕНИЕ № 367
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта
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за изменение на ОУП на община „Марица“,
неразделна част от докладната, касаещо разширение на структурна единица 239-Смф (смесена
многофу нк циона лна уст ройствена ст ру к т у рна единица/зона) по кадастралната карта на
с. Труд, местност Кошовете, община „Марица“,
включващо № 73242.225.11 – частна собственост,
и част от поземлени имоти с идентификатори
№ 73242.225.67 и № 73242.225.881 – общинска
собственост, общински полски пътища с площ
и регистър координати на граничните точки по
приложената ситуация.

9010

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 368
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМ А във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУ Т
Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта
за изменение на ОУП на община „Марица“,
неразделна част от докладната, касаещо разширение на структурна единица 518-Смф (смесена
многофу нк циона лна уст ройствена ст ру к т у рна единица/зона) по кадастралната карта на
с. Рогош, местност Аврамица, община „Марица“,
включващо поземлен имот с идентификатор
№ 62858.18.78 – част на собст веност, част от
№ 66915.26.49 и част от № 66915.26.56 по кадастралната карта на с. Скутаре и част от № 62858.20.214,
част от № 62858.18.579 и част от № 62858.18.183
по кадастралната карта на с. Рогош – общинска
собственост, с площ и регистър координати на
граничните точки по приложената ситуация.

9011

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 369
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМ А във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУ Т
Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за
изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от докладната, касаещо разширение на
структурна единица 196-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона)
по кадастралната карта на с. Царацово, местност
Есьовица, община „Марица“, включващо поземлен
имот с идентификатор № 78080.24.8 – частна собственост, част от № 78080.24.83 и № 78080.140.84 по
кадастралната карта на с. Царацово – общинска
собственост, във връзка с провеждане на процедура
по промяна предназначението на земеделската
земя за неземеделски нужди по Закона за опазване
на земеделските земи с отреждане на урегулиран
поземлен имот „За производствена, складова дейност и обществено обслужваща дейност“ с площ
и регистър координати на граничните точки по
приложената ситуация.

9012

Председател:
Г. Трендафилова

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

РЕШЕНИЕ № 370
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМ А във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУ Т
Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за
изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от докладната, касаещо разширение
на структурна единица 184-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната
карта на с. Царацово, местност Драганица, община
„Марица“, включващо поземлен имот с идентификатори № 78080.35.21 и част от № 78080.142.134 – местен път, № 78080.142.123 – полски път, и част от
№ 78080.35.121 – полски път, по кадастралната
карта на с. Царацово – общинска собственост,
във връзка с провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделската земя за
неземеделски нужди по Закона за опазване на
земеделските земи с отреждане на урегулиран
поземлен имот „За жилищно строителство“ с
площ и регистър координати на граничните точки
по приложената ситуация.

9013

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 371
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМ А във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУ Т
Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за
изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от докладната, касаещо разширение на
структурна единица 516-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона)
по кадастралната карта на с. Скутаре, местност Зад
вадите, община „Марица“, включващо поземлен
имот с идентификатор № 66915.25.102 – частна
собственост, и част от № 66915.25.68 – общински
полски път, във връзка с провеждане на процедура
по промяна предназначението на земеделската
земя за неземеделски нужди по Закона за опазване
на земеделските земи с отреждане на урегулиран
поземлен имот „За жилищно строителство“ с площ
и регистър координати на граничните точки по
приложената ситуация.

9014

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 381
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за
изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от докладната, касаещо разширение
на структурна единица 638-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/
зона) по кадастралната карта на с. Войводиново,
местност Златината, община „Марица“, включващо ПИ № 11845.21.40 – частна собственост,
и част от поземлени имоти с идентификатор
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№ 11845.21.51 – общинска собственост, общински
полски пътища с площ и регистър координати
на граничните точки по приложената ситуация.

9015

Председател:
Г. Трендафилова

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
РЕШЕНИЕ № 1057
от 28 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА съгласно изисквания на чл. 129, ал. 1
и 5 от ЗУТ и представеното от кмета на общината в общинския съвет с вх. № 07-01-258 от
7.09.2018 г. предложение относно одобряване
на проект за изменение на ПУП – ПУР, Общинск и ят съвет – гр. Червен бряг, одобрява
проект за изменение на подробен устройствен
план – план за улична регулация на квартали
74б, 77, 80, 81 и 82 по ул. Панайот Волов съгласно плана на гр. Червен бряг с възложител
Община Червен бряг.

9034

Председател:
Ив. Иванов

ОБЩИНА С. БОРИНО,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 349
от 5 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 от
ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
и докладна записка с вх. № 272 от 25.09.2018 г.
от кмета на община Борино Общинският съвет – с. Борино, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за инженерната инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект „Изграждане на довеждаща инфраструктура на ПСОВ
с. Борино – довеждащ път, външен водопровод
и външно ел. захранване“, землище с. Борино,
м. Валта, община Борино, област Смолян, в
териториален обхват на обекта, както следва:
1. полски път с. Борино – м. Валта от км
0+000 до км 0+332,46 с обща дължина 332,46 м
и пътна връзка към моста над р. Боринска с
дължина 15,67 м, в който обхват попадат следните поземлени имоти с идентификатори по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Борино, одобрени със Заповед № РД-1834 от 15.06.2010 г. на ИД на АГКК – София:
05462.46.128, 05462.55.1, 05462.55.18, 05462.55.23,
05462.55.24, 05462.55.25, 05462.55.26, 05462.55.27
и 05462.501.885;
2. новопроектиран водопровод – връзката
му се предвиж да да се осъществи от функциониращ реконструиран уличен водопровод
Q90 РЕ 100 PN10 в кръстовището на главната
улица на селото при о.т. 413 – с обща линейна
дължина на захранващ водопровод към ПСОВ
Борино 451 м;
3. вън ш но ел. за х ра н ва не – 3 бр. NAY Y
3x185+95 м 2 в изкоп, започващ от ново ел. табло
до съществуващ трафопост на стопански двор в
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улична регулация на урбанизирана територия с
дължина приблизително 22 м, след което продължава в участък извън регулация в обхвата
на довеждащия път към ПСОВ до границите
на имота на станцията – 335 м.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред А дминистративния съд – Смолян, по реда на А дминистративнопроцесуалния
кодекс.

9020

Председател:
А. Джебирова

ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 439
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 във
връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ Общинският
съвет – с. Иваново, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за отклонения
от общи мрежи и съоръжения на техническата
и нфрас т ру к т у ра – довеж да щ п ът, довеж да щ
водопровод, външно кабелно ел. захранване,
отвеждащ колектор и довеждащи колектори на
канализацията към обект: „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за
отпадни води в с. Щръклево, община Иваново,
област Русе“.
2. Възлага на кмета на община Иваново след
влизане в сила на решението на Общинския съвет – с. Иваново, да предприеме необходимите
действия по изпълнението му.

8985

Председател:
М. Драшков

ОБЩИНА С. САТОВЧА,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 430
от 7 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – с. Сатовча, реши:
Одобрява проект на ПУП – ПП – парцеларен
план на трасе на напорен водопровод от нова
помпена станция, намираща се в имот № 048054
в местността Писе по КВС на с. Вълкосел до
съществуващ резервоар V=1200 куб. м, намиращ
се в имот № 018059 в местността Падине по КВС
на с. Вълкосел, община Сатовча.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлеж и на обжалване
чрез Община Сатовча до Административния
съд – Благоевград.
Председател:
И. Моллов
8879
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РЕШЕНИЕ № 431
от 7 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – с. Сатовча, реши:
Одобрява проект на ПУП – ПП – парцеларен план на трасе на подземен електропровод
от трафопост МТП 4 в УПИ XVIII кв. 38 по
плана на с. Вълкосел по съществуваща улица
по регулационния план на с. Вълкосел и селскостопански път по КВС на с. Вълкосел до нова
помпена станция в имот № 048054 в местността
Писе по КВС на с. Вълкосел, община Сатовча.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлеж и на обжалване
чрез Община Сатовча до Административния
съд – Благоевград.
Председател:
И. Моллов
8880
46. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-58
от 4.10.2018 г. на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за обект: „Удължаване и
заустване на главен дъждовен градски колектор“,
в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1019
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Бургас, част от пристанищен терминал
„Бургас – Изток“, гр. Бургас. На основание чл. 149,
ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8973
54. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител на Апелативната специализирана прокуратура – свободна
длъжност;
1.2. Административен ръководител – районен
прок у рор на Районната прок у рат у ра – Смолян – свободна длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен
вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за
назначаване на административен ръководител
на съответния орган на съдебната власт. Към
предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от
диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; копие от удостоверение
за придобита юридическа правоспособност;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
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на извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; концепция за
работата като административен ръководител,
която трябва да съдържа: лична мотивация
за заемане на длъжността, анализ и оценка
на състоянието на органа на съдебната власт,
очертаване на достиженията и проблемите в
досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства;
декларация за имотното състояние, произхода
на средствата за придобиване на имуществото
и за наличието на частен интерес по образец,
утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет;
документи, удостоверяващи наличието на стажа
по чл. 170 от ЗСВ, и други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
9018
6. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № С180022-091-0000608 от 3.09.2018 г. възлага
на Живка Илиева Ставрева с адрес за кореспонденция: с. Люлин, община Перник, ул. 4-та № 8,
следния недвижим имот: самостоятелен обект в
сграда – апартамент № 16, с административен адрес София, кв. Връбница (Модерно предградие),
ул. Босилеград № 8, ет. 3, ап. 16, с кадастрален
идентификатор 68134.2823.1300.1.16, разположен на трети етаж, кота + 8,20 м в сградата,
построена през 2008 г., със застроена площ на
апартамента 81,79 кв. м, състоящ се от коридор,
дневна, трапезария и кухненски бокс, две спални,
баня с тоалетна, тоалетна и балкон, при съседи – апартамент № 15, апартамент № 17, коридор
на етажа и стълбище, заедно с мазе № П 6 на
партерния етаж с площ 3,30 кв. м и гараж № 3 с
кадастрален идентификатор 68134.2823.1300.1.37,
разположен на партера при кота + 0,00 кв. м, с
площ 24,15 кв. м, заедно с 8,76 % от идеалните
части от общите и стопанските части на сградата
и толкова идеални части от правото на строеж
върху УПИ, в който е построена сградата. Жилищната сграда е четириетажна с мансарден
етаж и сутеренен етаж, в който са разположени
гаражите и мазетата.
9044
55. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, дирекция „Събиране“, съобщава, че
на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с постановление за възлагане
на недвижим имот изх. № С180022-091-0000684
от 1.10.2018 г. възлага на Георги Николаев Томов
следния недвижим имот: самостоятелен обект в
сграда с идентификатор № 55155.501.692.1.15 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК; последно
изменение на заповед: няма издадена заповед
за изменение на КККР; адрес на имота: Пазарджик, п. к. 4400, ул. Цар Симеон № 1, ет. 0;
самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
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разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.501.692; предназначение на самостоятелния
обект: за търговска дейност; брой нива на обекта: 1; посочена площ: 100,77 кв. м; прилежащи
части: припадащите се идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху мястото, стар идентификатор: няма, и при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж – 55155.501.692.1.16, 55155.501.692.1.14,
55155.501.692.1.13, под обекта – няма; над обекта – 55155.501.692.1.
9041
93. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, съобщава, че
на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С180022-091-0000632
от 13.09.2018 г. възлага на Десислав Василев
Козарев, адрес: община София 1641, с. Владая,
ул. К а л д ър ъм че № 9, с лед н и т е нед ви ж и м и
имоти: 1. недвижим имот – апартамент (КИД
02676.501.3576.1.12), намиращ се в Банско, община
Банско, област Благоевград, ул. Иван Джолев;
предназначение на самостоятелния обект: ателие
за творческа дейност, намиращ се в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
02676.501.3576; брой нива на обекта: 1, площ: 44,60
кв. м; прилежащи части: 4,84 кв. м=5,08 % ид. ч.
от общ. ч. на сградата и правото на строеж; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж: 02676.501.3576.1.13, 02676.501.3576.1.11; под
обекта: 02676.501.3576.1.9; 02676.501.3576.1.8; над
обекта: няма; 2. недвижим имот – УПИ, КИД
02676.501.3576, поземлен имот с площ 433 кв. м,
намиращ се в Банско, община Банско, област Благоевград, ул. Иван Джолев, с граници: номер по
предходен план 1022, кв.: 279, парцел XVII; съседи: 02676.501.35765, 02676.501.6291, 02676.501.3580,
02676.501.4131; 3. недвижим имот – апартамент
(КИД 02676.501.3576.1.9), намиращ се в Банско,
община Банско, област Благоевград, ул. Иван
Джолев; предназначение на самостоятелни я
обект: ателие за творческа дейност, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот
с идентификатор 02676.501.3576; брой нива на
обекта: 1, площ: 49,50 кв. м; прилежащи части:
5,38 кв. м=5,64 % ид. ч. от общ. ч. на сградата и
правото на строеж; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.3576.1.8,
02676.501.3576.1.10; под обекта: 02676.501.3576.1.5;
над обекта: 02676.501.3576.1.13, 02676.501.3576.1.12.
9042
42. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Стара Загора, на основание чл. 253 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № С180024-091-0000714/5.10.2018 г. възлага
на „Мул т иекс“ – ЕООД, ЕИК по БУЛС ТАТ
130850984, със седалище и адрес на управление:
София, п.к. 1142, район „Средец“, бул. Васил
Левски № 30, представлявано от Христо Събчев
Христ ов, следни т е недви ж им и имо т и: час т
от урегулиран поземлен имот, съставляваща
158728/170764 ид. части от поземлен имот с идентификатор № 05815.302.1127 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на Ботевград,
община Ботевград, област София, одобрени със
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Заповед № РД-18-49 от 14.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение
със Заповед № 18-2741 от 20.04.2017 г. на началника на СГКК – Софийска област. А дрес на
поземления имот – Ботевград, кв. Промишлена
зона, ул. Акад. Стоян Романски № 38, с площ на
имота 170 764 кв. м, с трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов
обект, стар идентификатор на поземления имот:
05815.302.1103, номер по предходен план: квартал 197, парцел I, ведно с разположената в него
четириетажна сграда – административна сграда
(наричана още сграда на транспорта) с идентификатор № 05815.302.1127.1 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на Ботевград,
област София, одобрени със Заповед № РД-18-49
от 14.10.2011 г. на изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2741
от 20.04.2017 г. на началника на СГКК – Софийска
област, със застроена площ на сградата 481 кв. м
по документ за собственост и застроена площ по
кадастрална карта – 497 кв. м, с предназначение – сграда на транспорта, стар идентификатор
на сградата: 05815.302.1103.1, номер по предходен
план – няма, при граници на поземления имот:
поземлени имоти със следните идентификатори: 05815.301.14, 05815.301.321, 05815.301.378,
05815.3 0 2 .10 2 6 , 05815.3 01.32 4, 05815.3 0 2 .827,
0 581 5. 3 0 2 . 8 29, 0 581 5. 3 0 2 . 8 52 , 0 581 5. 3 0 2 . 8 51,
05815.302.832 , 05815.302.1126, 05815.302.1124,
0 581 5. 32 . 3 0 4 , 0 581 5. 3 0 2 .11 2 2 , 0 581 5. 3 0 2 . 8 41,
05815.302.2 и 05815.302.1090.
8992
76. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Къшин и с. Тученица, община Плевен,
които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
8960
332. – Община Благоевград на основание
чл. 128, а л. 1 от ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на канализация до имот с идентификатор 04279.103.23,
местност Песока, по кадастралната карта на
Благоевград, засягащо имоти с идентификатори
04279.103.9 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.103.11
(пасище – общинска собственост) и 04279.103.30
(за второстепенна улица – частна собственост) по
КК на Благоевград. 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 проекта до общинската администрация – Благоевград. Проектът се намира в стая
214 в сградата на Община Благоевград.
8986
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7. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със заявление с вх.
№ ПУП-99/21.09.2018 г. от „ЧЕЗ Разпределение
България“ е постъпил проект за план-схема към
подробен устройствен план за „Електрификация
на кв. 149, кв. 235, кв. 236, кв. 238 по регулационния план на Ботевград“ в улици по действащ
регулационен план на Ботевград с О.Т.1810 –
О.Т.1809 – О.Т.1812 – О.Т.1814 – О.Т.1815 – О.Т.1824 –
О.Т.1826 – О.Т.1831 – О.Т.1832 – О.Т.1833 (поземлени имоти с идентификатори 05815.305.1014,
05815.305.1013, 05815.305.507 и 05815.305.541 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на землище Ботевград), касаеща трасе с обща
дължина L=690 м – мрежа НН, от които трасе
с дължина L=662 м ще се изпълни въздушно
(окачен по стълбове изолиран усукан проводник) и трасе с дължина L=28 м ще се изпълни
подземно, съгласно приложената скица-проект. Проектът е изложен в стая 24 в сградата на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
9046
4. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от
ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е
издал Разрешение за строеж № 89 от 9.10.2018 г.
за обект: „Подземна тръбна мрежа на „А1 – България“ – ЕАД, на територията на област Варна
от КШ в с. Ветрино до КШ в гр. Девня и изтегляне на оптичен кабел в нея“. Разрешението за
строеж подлежи на обжалване чрез областния
управител на област с административен център
Варна пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
9052
64. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 и 12 от ЗУТ съобщава, че със
заявление вх. № УТ2_20-1880(62)/2.10.2018 г. от
ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ е внесен за процедиране по реда на
ЗУТ проект за ПУП – план за регулация и застрояване на имоти, попадащи в урбанизираните
територии при сп. Верила, с. Равно поле, община
Елин Пелин, Софийска област, и засегнатите от
нов пътен надлез спирка Верила на проектен
жп км 18+565 във връзка с изпълнението на
проект: „Модернизация на железопътна линия
София – Пловдив: Железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
9060
12. – Община Котел на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за трасе на подземен ел. кабел до
обект „Краварник за 30 крави“ в ПИ 29283.33.839
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по КК на с. Жеравна, област Сливен. Съгласно
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
8881
19. – Община Павликени на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект „Преносен газопровод за гр. Свищов“ с
възложител „Булгартрансгаз“ – ЕАД. Трасето на
преносния газопровод преминава през следните
землища от територията на община Павликени:
с. Горна Липница, с. Батак, с. Сломер, с. Караисен. Утвърдено е трасето по вариант „А“ на
газопровода. Подробни данни за трасето и засегнатите от него имоти са предоставени от възложителя в отдел „УТС“ при Община Павликени,
бул. Руски № 4, и може да бъдат разгледани от
заинтересованите лица в рамките на работното
време на общината. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересованите лица могат да подадат
своите възражения в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
в деловодството на общината за разглеждане от
експертния съвет.
9016
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
собственици на поземлени имоти 87597.20.8,
87597.20.3 и 87597.20.355, м. Ватовото, в землището на с. Ясен, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на трасе на кабел НН и водопровод за захранване на ПИ 87597.20.8, м. Ватовото, в землището на с. Ясен, община Плевен. Проектът се
намира в стая № 94 на общината и може да
бъде прегледан в работни дни 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“.
9061
88. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани,
че e изготвен проект за ПУП – парцеларен план
за обект „Реконструкция на електропровод 20 kV
„Раднево“ в участъка между стълб № 17 и стълб
№ 21“ в землището на с. Рисиманово, община
Раднево, област Стара Загора. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Раднево.
9017

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Светослав
Гена д иев Спасов срещ у Наредба № Н-8 о т
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29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение
на данни от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, издадена от министъра
на финансите (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г., посл.
изм. и доп., бр. 7 от 19 януари 2018 г., в сила
от 1 януари 2018 г.), насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 19.11.2018 г. от
10,30 ч. във втора зала, по което е образувано
адм. д. № 3872/2018 г. по описа на Върховния
административен съд.
8974
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против чл. 34, ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кметовете на територията
на община Хаджидимово, изменена с Решение
№ 373 от протокол № 32 от 29.11.2017 г. на Общинския съвет – гр. Хаджидимово, с искане за
прогласяването им за нищожни, алтернативно за
отмяната им, е образувано адм. д. № 657/2018 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.11.2018 г. от 11,30 ч.
8990
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, на чл. 22, ал. 4 и чл. 35, ал. 1, т. 14
от Наредба № 2 за определяне и администриране
на местни такси и цени на услуги на територията
на община Руен. По оспорването е образувано
адм. д. № 2607/2018 г., което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
29.11.2018 г. от 10 ч.
8997
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
обявява, че е подаден протест от прокурор при
Районната прокуратура – Айтос, с който се оспорва Наредба № 15 за преместваемите обекти
в териториалния обхват на община Руен, приета
с Решение № 252 на Общинския съвет – с. Руен,
по протокол № 27 от 29.06.2010 г. По подадения
протест е образувано адм. д. № 2705/2018 г. 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.
8963
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас,
срещу Наредба № 8 за рекламната и информационната дейност на територията на община
Поморие, приета от Общинския съвет – гр. Поморие, с Решение № 558 от 12.06.2009 г., отразено
в протокол № 23 от 12.06.2009 г. По оспорването
е образувано адм. д. № 2718/2018 г., насрочено за
6.12.2018 г. от 11 ч.
8964
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, на Наредбата за управление на
общинските пътища на територията на община
Поморие, приета от Общинския съвет – гр. Поморие, с Решение № 390 от 20.12.2008 г. по протокол
№ 16 от 20.12.2008 г. По оспорването е образувано административно дело № 2630/2018 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 29.11.2018 г. от 10 ч.
9049
Административният съд – Велико Търново,
на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест на прокурор в Окръжната
прок у рат у ра – Велико Търново, против Наредбата за управление на общинските пътища,
приета с Решение № 288 по протокол № 20 от
1.03.2005 г. от заседание на Общинск и я съвет – гр. Стражица, за което е образувано адм.
д. № 740/2018 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни имат възможност да се присъединят към
оспорването. Съдебното заседание е насрочено
за 14.12.2018 г. от 9,30 ч.
9001
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Окръжната прокуратура – Кърджали, на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Джебел, приета с Решение
№ 137 от 22.12.2008 г. на ОбС – гр. Джебел, а
алтернативно се иска да се отменят разпоредбите на чл. 40, ал. 1 и чл. 55, т. 6 във връзка
с чл. 52, ал. 2 от същата наредба. По оспорването е образувано адм. дело № 367/2018 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
5.12.2018 г. от 10 ч.
9050
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Кърджали,
на чл. 61, ал. 1, т. 17 и 23 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Кърджали, приета с Решение № 152 от
26.07.2018 г. на ОбС – гр. Кърджали, по което е
образувано адм. дело № 368/2018 г. по описа на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
5.12.2018 г. от 10,05 ч.
9051
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
Йордан Георгиев – прокурор при Окръжната
прокуратура – Кюстендил, срещу разпоредбите
на чл. 19, ал. 1 в частта относно “… с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране…“ и чл. 26, ал. 8 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Кюстендил,
приета с Решение № 808 по протокол № 50 от
17.03.2011 г. на ОбС – Кюстендил. По оспорва-
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нето е образувано адм. д. № 331/2018 г. по описа
на А дминистративни я съд – К юстендил. По
делото е насрочено открито съдебно заседание
на 28.11.2018 г. от 10 ч.
8965
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 467/2018 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу чл. 38, ал. 1, т. 25 и
26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Бойчиновци, приета с
Решение № 429 от протокол № 43 от 22.12.2014 г.,
изм. и доп. с Решение № 433 от протокол № 44
от 29.01.2015 г., в сила от 29.01.2015 г., доп. с
Решение № 490 от 13.05.2015 г., изм. с Решение
№ 253 от 21.06.2017 г. по адм. д. № 118/2017 г.,
в сила от 12.07.2017 г., изм. с Решение № 289
от протокол № 28 от 6.12.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Бойчиновци. Конституирани страни
по делото са: протестираща страна – прокурор
при Окръжната проку рат у ра – Монтана, ответник – Общинският съвет – гр. Бойчиновци,
чрез председателя, и служебно конституирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 467/2018 г. е насрочено
за 30.11.2018 г. от 10 ч.
8966
А д м и н и с т р а т и вн и я т с ъд – Мо н т а н а , н а
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК, съобщава, че е образувано адм. дело
№ 453/2018 г. по постъпило оспорване от областния управител на област Монтана, с което се
оспорва Решение № 1270 от протокол № 64, прието на заседание на Общинския съвет – гр. Берковица, на 29.06.2018 г. Конституирани страни
по делото са: оспорващ: областният управител
на област Монтана, ответник: Общинският съвет – гр. Берковица, и служебно конституирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 453/2018 г. по описа на
Административния съд – Монтана, е насрочено
за 16.11.2018 г. от 10,15 ч.
8998
А д м и н и с т р а т и вн и я т с ъд – Мо н т а н а , н а
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 491/
2018 г. по протест на прокурор при Окръжната
проку рат у ра – Монтана, срещу чл. 70, ал. 1,
т. 3, 7, 11 и 12 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Монтана,
приета с Решение № 426 от 5.03.2003 г., изм. и
доп. с Решение № 9 от 8.12.2003 г., Решение № 39
от 26.02.2004 г., Решение № 45 от 15.03.2004 г.,
Решение 147 от 11.11.2004 г., Решение № 193 от
15.02.2005 г., Решение № 200 от 24.02.2005 г.,
Решение № 333 от 27.10.2005 г., Решение № 342
от 17.11.2005 г., Решение № 385 от 31.01.2006 г.,
Решение № 400 от 16.03.2006 г., Решение № 424
от 20.04.2006 г., Решение № 442 от 11.05.2006 г.,
Решение № 559 от 25.01.2007 г., Решение № 568
от 15.02.2007 г., Решение № 38 от 12.02.2008 г.,
Решение № 143 от 24.07.2008 г., Решение № 199
от 20.11.2008 г., Решение № 234 от 29.01.2009 г.,
Решение № 237 от 29.01.2009 г., Решение № 409
от 21.01.2010 г., Решение № 414 от 29.01.2010 г.,
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Решение № 419 от 25.02.2010 г., Решение № 440
от 25.03.2010 г., Решение № 444 от 25.03.2010 г.,
Решение № 471 от 27.05.2010 г., Решение № 547
от 18.11.2010 г., Решение № 582 от 25.01.2011 г.,
Решение № 615 от 11.04.2011 г., Решение № 17
от 22.12.2011 г., Решение № 67 от 14.02.2012 г.,
Решение № 128 от 29.05.2012 г., Решение № 331
от 18.10.2012 г., Решение № 462 от 14.02.2013 г.,
Решение № 654 от 25.07.2013 г., Решение № 707
от 12.09.2013 г., Решение № 473 от 19.09.2014 г. на
АС – Монтана, Решение № 1166 от 18.12.2014 г.,
Решение № 1198 от 17.02.2015 г., Решение № 1205
от 26.03.2015 г., Решение № 101 от 25.02.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Монтана. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Монтана,
чрез председателя, и служебно конституирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 491/2018 г. е насрочено
за 30.11.2018 г. от 10 ч.
9007
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против
разпоредбата на чл. 21, ал. 2, т. 1 от Наредба
№ 2 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Сърница, приета с Решение № 11 от
27.04.2015 г. на Общинския съвет – гр. Сърница,
взето с протокол № 3, потвърдено с Решение № 19
от 28.05.2015 г. на Общинския съвет – гр. Сърница,
взето с протокол № 5. По протеста е образувано
адм. дело № 884 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2018 г.
9037
Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, подаден против разпоредбата на чл. 16
в частта „с изключение на обектите, подлежащи
на концесиониране…“ от Наредбата за реда за
придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Стрелча, приета
с Решение № 149 от 27.11.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Стрелча. По протеста е образувано
адм. дело № 904 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2018 г.
9038
А дминистративният съд – Пазард ж ик, Х
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на Стефан
Янев – прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик, подаден против чл. 39, ал. 2, т. 5
от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – Велинград, неговите комисии
и взаимоотношението му с общинската администрация, приет с Решение № 16 от 17.12.2015 г. на
Общинския съвет – Велинград. По оспорването
е образувано адм. д. № 899/2018 г. по описа на
Административния съд – Пазарджик.
9002
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокурату-
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ра – Перник, срещу Наредбата за общинската
собственост, приета с Решение № 60 по протокол
№ 4 от 26.04.2013 г. на Общинския съвет – гр. Радомир, на заседание, проведено на 26.04.2013 г.
Образувано е адм. д. № 517/2018 г. по описа на
Административния съд – Перник.
8967
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор в Окръжната
прокуратура – Плевен, срещу Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в община Долна Митрополия, приета с Решение № 234 от 23.02.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Долна Митрополия,
област Плевен, по който е образувано адм. д.
№ 896/2018 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
9000
А дминистративни ят съд – Пловдив, Х ІІІ
състав, съобщава на основание чл. 181, ал. 1
и 2 във връзка с чл. 188 от Административно
процесуалния кодекс, че е постъпил протест
от Окръжната прокуратура – Пловдив, с който
се обжалват чл. 27, ал. 1, т. 2 от раздел VI във
връзка с чл. 13, т. 1, раздел IV в частта относно
„изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това
места“; чл. 27, ал. 1, т. 2 от раздел VI във връзка
с чл. 13, т. 3, 4 и 5 от раздел IV и чл. 27, ал. 4
от раздел VI в частта относно „или са били в
състояние да предотвратят нарушението, но не
са го сторили“ от Наредба № 1 за обществения
ред на Община Куклен. По постъпилия протест
е образувано адм. д. № 2966/2018 г. по описа на
Административния съд – Пловдив, ХІІІ състав.
Административно дело № 2966/2018 г. на Административния съд – Пловдив, ХІІІ състав, е
насрочено за 11.12.2018 г. от 9,30 ч.
8968
А дминистративният съд – Пловдив, Х V ІІ
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка
с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Петя Добрянова, Христо Точев, Емине
Расим, Кръстанка Матева на Решение № 264 на
Общинския съвет – гр. Пловдив, взето с протокол
№ 12 от 12.07.2018 г., по което е образувано адм.
д. № 2411/2018 г. по описа на Административния
съд – Пловдив.
8969
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс съоб
щава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната проку рат у ра – Силистра, на
разпоредбата на чл. 35, т. 22 от Наредбата за
определ янe и а дминист ри ране на мест ни те
такси и цени на услугите на територията на
община Тутракан, по което е образувано адм.
д. № 171/ 2018 г. по описа на Административния
съд – Силистра.
8970
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в съда е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната
прокуратура – Сливен, на разпоредбите на чл. 5,

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3   

ал. 5, изр. първо и трето и ал. 6; чл. 31 в частта
„пет дни“; чл. 56, т. 5, т. 6 в частта „Изгарянето
на смет, амбалаж по тротоарите, улиците, площадите, градинките, в съдовете за смет и другите обществени места...“, т. 10, т. 15; чл. 69, т. 4
и чл. 75, ал. 7 от Наредба № 1 за обществения
ред, сигурността на гражданите, чистотата и
опазването на общинските имоти на територията на община Твърдица, приета от Общинския
съвет – гр. Твърдица, на заседание, проведено
на 18.07.2000 г., по което е образувано адм. дело
№ 294/2018 г. по описа на Административния
съд – Сливен, което е насрочено за разглеждане
за 14.11.2018 г. от 14 ч.
9036
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК   съобщава, че е образувано адм. д. № 288/2018 г. по протест на
Окръжната прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на т. 13, 23 и 24 в раздел IV „Услуги
по гражданско състояние“ от приложение № 1
на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на права
и услуги на територията на община Златоград,
приета с Решение № Ж 518 по протокол № 33
от 8.06.2017 г. на Общинския съвет – Златоград,
изменена и допълнена с Решение № Ж 649 по
протокол № 42 от 29.11.2017 г. на Общинския
съвет – Златоград. Съдът уведомява, че делото
е насрочено за 27.11.2018 г. от 13,30 ч.
8999
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 56 състав, призовава Shenzhen Motoma
Power Co., Ltd, като заинтересована страна по
адм. д. № 10510/2017 г., образувано по жалба
на Motorola Trademark Holdings, LLC, чрез адв.
Димитър Батаклиев против Решение № 92 от
23.05.2017 г. на председател я на Патентното
ведомство, с което е потвърдено решението на
отдела по опозиции от 19.02.2016 г. за отхвърляне на подадената от оспорващото търговско
дружество опозиция срещу признаване на действието на територията на Република България на
международна регистрация на марка № 1204020
МОТОМА. Делото е насрочено за 12.12.2018 г.
от 13,30 ч. Заинтересованата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
8971
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпил протест на прокурор в Окръжната
прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл. 10, 11 и чл. 34, ал. 1,
изречение второ и чл. 2 от ПЗР на Наредбата
за управление на гробищен парк – Чирпан, и
гробищата в другите населени места на общината, приета от Общинския съвет – гр. Чирпан,
по което е образувано адм. д. № 531/2018 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 22.11.2018 г. от 10,30 ч.
9003
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че по адм. д. № 701/2018 г. по описа на Админи-
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стративния съд – Хасково, се разширява предметът на протеста, като оспорването е насочено
срещу целия текст на чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал. 3,
т. 1 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Любимец. Делото е
насрочено за 5.12.2018 г. от 10 ч.
8978
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че по постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Хасково, с който се оспорва
разпоредбата на т. 1.29 и 1.30 от приложение № 1
от Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията
на община Ивайловград, приета с Решение № 93
от 7.08.2017 г. на Общинския съвет – Ивайловград,
е образувано адм. дело № 918/2018 г. по описа на
Административния съд  –  Хасково, насрочено за
21.11.2018 г. от 10 ч.
8991
Разложкият районен съд уведомява Дейвид
Кевин Хол, роден на 3.03.1967 г., с адрес: Обединено кралство Великобритания и Северна
Ирлан ди я, г р. Чест ър, ул. Грийн лейн № 69,
„Викарс крос“, ответник по гр. д. № 496/2018 г.
по описа на Районния съд – Разлог, че срещу
него е предявен иск с правно основание чл. 49,
ал. 1 СК. Указва на ответника Дейвид Кевин
Хол, роден на 3.03.1967 г., с адрес: Обединено
кралство Великобритания и Северна Ирландия,
гр. Честър, ул. Грийнлейн № 69, „Викарс крос“,
че може в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ да получи книжата по
делото в канцеларията на Районния съд – Разлог,
стая № 4, както и да посочи адрес в страната,
на който да бъде призован по делото.
9008
Софийският районен съд, ІІ ГО, 172 състав, е
образувал ч.гр.д. № 46658 по описа за 2018 г. по заявление за издаване на европейско удостоверение
за наследство по Регламент (ЕС) № 650/2012 на
Европейския парламент и на Съвета, депозирано от
заявителите Стоянка Стоянова Георгиева, Генади
Петров Георгиев и Мира Петрова Георгиева като
наследници на Петър Генадиев Георгиев, починал на 15.11.2016 г., в което Софийският районен
съд указва на бенефициерите възможността им
в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да депозират по делото писмени
становища по искането.
9040
Тутраканският районен съд призовава Яллал
Хамид Аббас, роден на 1.07.1955 г. в Република
Ирак, да се яви в съда като ответник в двуседмичен срок считано от обнародването в „Държавен
вестник“ за получаване на съобщение по чл. 131
от ГПК ведно с исковата молба и приложенията
към нея във връзка с предявения от Тюркян
Сабри Юсеин иск с правно основание чл. 132,
ал. 1, т. 2 от СК по гр. д. № 483/2018 г., както
и да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 ГПК, като съдът ще му назначи особен
представител.
9004
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6. – Управителният съвет на Българската
федерация по гребане на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава свиква редовно общо
събрание на федерацията на 1.12.2018 г. в 11 ч.
в сградата на Министерството на младежта и
спорта, София, бул. Васил Левски № 75, заседателната зала на етаж 5, при следния дневен ред и
проекти за решения: 1. отчет на УС за дейността
на федерацията за 2017 г.; проект за решение – ОС
приема отчета на УС на федерацията за 2017 г.; 2.
приемане на финансов отчет на сдружението за
2017 г.; проект за решение – ОС приема финансовия отчет на сдружението за 2017 г.; 3. приемане
на бюджета на федерацията за 2018 г.; проект за
решение – ОС приема бюджета на федерацията
за 2018 г.; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на УС за дейността на федерацията
през 2017 г.; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност членовете на УС на федерацията
за дейността им през 2017 г.; 5. освобождаване
на Иво Димитров Янакиев – член на УС (по
негова молба), и избор на нов член на УС до
изтичане мандата на настоящия УС; проект
за решение – ОС освобождава Иво Димитров
Янакиев и избира нов член на УС до изтичане
на мандата на настоящия УС; 6. приемане на
промени в Устава на Българската федерация по
гребане; 7. изменения и допълнения на нормативните актове на Българската федерация по
гребане: Наредбата на Българската федерация
по гребане за оценка на дейността на спортни
клубове, членове на федерацията и разпределение на средствата от ММС; Правилника за дейността на съдийската комисия при Българската
федерация по гребане; Правилника за работа на
треньорския съвет към БФ „Гребане“; Наредбата
за провеждане на държавния спортен календар;
Наредбата за провеждане на държавно първенство
на гребен ергометър; Правилника за статута на
спортистите по гребане; Регламента за временно ползване на материална част от спортните
клубове, собственост на БФ „Гребане“; 8. разни.
Регистрацията за участие на делегатите започва в 10 ч. на 1.12.2018 г. За участие делегатите
следва да представят удостоверение за актуално
състояние на представлявания клуб, издадено
от съда по регистрация след 1.09.2018 г., а клубовете, които са пререгистрирани в ТРРЮЛНЦ
към АВ, следва да представят удостоверение
или извлечение от ТРРЮЛНЦ към АВ, както
и нотариално заверено пълномощно, когато делегатът, който представлява клуба, не е негов
законен представител. При липса на кворум на
основ ание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред и условия за
провеждане и участие независимо от броя на
явилите се членове. Материалите по дневния
ред ще бъдат на разположение на членовете на
федерацията след 1.11.2018 г. всеки работен ден
от 9 до 17 ч. в офиса на федерацията в София,
бул. Васил Левски № 75, ет. 6, и могат да бъдат
получавани от всеки един от тях.
9019
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Асоциация на професионалните географи и
регионалисти (АПГР)“, София, на основание
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чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 4 от устава свиква
общо събрание на 5.12.2018 г. в 17 ч. на адрес:
София, бул. Цар Освободител № 15, сградата на
СУ „Св. Климент Охридски“ – ректорат, зала
245, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишен финансов отчет и годишен доклад за
дейността на сдружението за 2017 г.; проект на
решение: ОС приема годишния финансов отчет
и годишния доклад за дейността на сдружението
за 2017 г. 2. приемане на промени в устава на
Асоциацията на професионалните географи и
регионалисти (АПГР); проект на решение: ОС
приема предложените промени в устава на АПГР.
Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, са на разположение на адреса
на управление на сдружението. При поискване
те могат да бъдат предоставени на всеки член
на сдружението безплатно. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред, независимо от
броя на явилите се членове.
8987
21. – Управителният съвет на сдружение
„Усърдие“ – София, на основание чл. 26, ал. 3 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.12.2018 г.
в 10,30 ч. в Център „Усърдие“, ул. Цар Симеон,
бл. 125, при следния дневен ред: 1. отчет на досегашната дейност; 2. приемане на нови членове;
3. избор на членове на управителния съвет и
председател; 4. разни.
8988
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска лига по хипертония – БЛХ“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 12.12.2018 г.
в 14 ч. в зала № 10 на ВМА, ул. Св. Георги Софийски № 3, София 1606, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклада на управителния
съвет за дейността на сдружението за периода
2012 – 2017 г.; проект за решение – ОС приема
доклада на управителния съвет за дейността
на сдружението за периода 2012 – 2017 г.; 2.
приемане на годишните финансови отчети на
сдружението за периода 2012 – 2017 г.; проект
за решение – ОС приема годишния финансов
отчет на сдружението за периода 2012 – 2017 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет на сдружението за периода
2012 – 2017 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на управителния
съвет на сдружението за периода 2012 – 2017 г.;
4. приемане на решение за освобождаване на
настоящия състав на управителния съвет на
сдружението и избиране на нов управителен
съвет; проект за решение – ОС освобождава
настоящия състав на управителния съвет на
сдружението и избира нов управителен съвет;
5. приемане на изменения и допълнения в устава на сдружението; проект за решение – ОС
приема изменения и допълнения в устава на
сдружението; 6. разни.  При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се всички
членове на сдружението да вземат участие лично
или чрез пълномощник. Писмените материали
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за събранието са на разположение на адреса
на управление на сдружението в София 1606,
ул. Св. Георги Софийски № 3, ВМА, от 9 до 18 ч.
9005
4. – Съветът на Камарата на частните съдебни
изпълнители, София, на основание чл. 48, ал. 2
и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители
свиква редовно общо събрание на 26.01.2019 г.
в 10 ч. в София, „Парк хотел Витоша“, конферентна зала „Витоша“, при следния дневен ред:
1. приемане на годишен отчет за дейността на
Камарата на частните съдебни изпълнители за
2018 г.; 2. приемане на бюджет за 2019 г. При
липса на кворум на основание чл. 49, ал. 1 от
ЗЧСИ събранието ще се проведе в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
9032
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Йога Студио Шанти Ананда“ – Бургас, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 12.12.2018 г. в 10 ч. на адреса
на управление на сдружението: Бургас, ул. Цар
Самуил № 92, ет. 1, ап. 1, при следния дневен ред:
1. освобождаване на Пенка Николова Николова
като член на управителния съвет; проект за
решение: общото събрание освобождава Пенка
Николова Николова като член на управителния
съвет; 2. избор на Румен Стоянов Димов за нов
член на управителния съвет; проект за решение:
общото събрание избира Румен Стоянов Димов
за нов член на управителния съвет; 3. избор
на Радка Руменова Стоянова за председател
(президент) на сдружението; проект за решение:
общото събрание избира Радка Руменова Стоянова за председател (президент) на сдружението;
4. промяна на адреса на управление на сдружението; проект за решение: общото събрание
приема предложението на управителния съвет
адресът на управление на сдружението да бъде
променен: Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 35, вх. 11,
ап. 15; 5. промени в устава на сдружението;
проект за решение: общото събрание приема
предложените от управителния съвет промени
в устава на сдружението. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват на общото събрание лично или чрез свой надлежен
представител. Членовете на сдружението могат
да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно
или неограничен брой заседания на общото
събрание. Пълномощниците нямат право да
представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си
трети лица. Писмените материали по дневния
ред на общото събрание са на разположение
на всички членове на сдружението на адреса
му на управление – Бургас, ул. Цар Самуил
№ 92, ет. 1, ап. 1.

9048

43. – Управителният съвет на сдружение
„Клуб на стопанския деятел – Варна“ на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и съгласно устава
на сдружението свиква общо отчетно-изборно
събрание на 30.11.2018 г. в 16 ч. в заседателната
зала на втория етаж в сградата на клуба – Варна,
ул. Драгоман № 25, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността на
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сдружението за периода 2013 – 2018 г.; 2. отчет
на бюджета за 2017 г. и приемане на бюджет на
сдружението за 2018 г.; 3. отчет на Комисията по
надзора за периода 2013 – 2018 г.; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния
съвет и на Комисията по надзора за дейността
им за периода 2013 – 2018 г.; 5. избор на членове
на управителния съвет; 6. избор на членове на
Комисията по надзора; 7. приемане на промени
в устава на сдружението. При липса на кворум
съгласно устава на сдружението и на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред в 17 ч.
8976
45. – Управителният съвет на Сдружение на
ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество „Сокол“, гр. Ихтиман, на основание чл. 26,
ал. 3 от ЗЮЛНЦ и решение от протокол № 4 от
28.09.2018 г. от заседание на УС на сдружението
свиква общо събрание на СЛР „ЛРД „Сокол“,
гр. Ихтиман, на 2.12.2018 г. в 10 ч. в малкия
салон на читалище „Слънце“ – гр. Ихтиман,
при следния дневен ред: 1. приемане на бюджет
2019 г.; 2. определяне размера на встъпителния
членски внос; 3. освобождаване на членове на
УС; 4. избиране на членове на УС; 5. разни.
При липса на кворум за провеждането на ОС
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден с един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по спортна стрелба „Сев
тополис“ – Казанлък, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от устава свиква общо
събрание на 9.12.2018 г. в 10 ч. в Казанлък, ул. Ал.
Батенберг № 42Б, при дневен ред: обсъждане и
приемане на изменения в устава на КСС „Севтополис“, отразяващи настъпилите нужди относно
оптимизиране работата на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
8993
36. – Управителният съвет на сдружение
„Брейнсторм груп“ – Разлог, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на 22.12.2018 г. в
18 ч. на адрес: Разлог, ул. Братя Каназиреви № 9,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
управителния съвет за дейността през 2017 г.;
2. одобряване на годишен счетоводен отчет за
2017 г.; 3. обсъждане и приемане на работен план
за 2019 г.; 4. обсъждане и приемане на промени в
устава на сдружението, включително и отпадане
на задължението за обнародване в „Държавен
вестник“ на поканата за свикване на общо съб
рание и поставянето и на място за обявления
в сградата, в която се намира управлението на
сдружението. При липса на кворум събранието
ще се проведе съгласно условията на чл. 27 от
ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на сдружението.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
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