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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от
2009 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2009 г. – бр. 80 от 2009 г.; изм., бр. 92
и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от
2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр.
15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 16, 52
и 74 от 2016 г., бр. 96 от 2017 г. и бр. 7 и 77
от 2018 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 1 думата „природни“ се
заличава.
§ 2. В чл. 7, ал. 4, т. 3 думите „български
и чужди“ се заменят с „техните“.
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 12 се създава буква „д“:
,,д) дигитализация на културното наследство;“
б) в т. 13 буква „б“ се изменя така:
,,б) заданията за проектите на музейни
сгради, постоянните експозиции на музеите
и условията за провеждане на конкурси за
директори на регионални и общински музеи;“
в) създава се нова т. 15:
„15. разпорежда временно съхранение на
движими културни ценности от национални,
регионални и общински музеи и обществени
колекции във фондовете на други музеи – при
липса на условия за опазване, както и при
закриване на музея или обществена колекция;“
г) досегашната т. 15 става т. 16 и се изменя така:
„16. води регистри на движимите културни
ценности – национално богатство, на елементите на нематериалното културно наследство,
на музеите и други регистри, предвидени в
този закон;“

д) досегашната т. 16 става т. 17.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Експертните съвети, предвидени в този
закон с дейности в областта на културното
наследство, се назначават от министъра на
културата. Съставите, дейността и организацията на работата им се уреждат с правилници,
издадени от министъра на културата. Заседанията на съветите се излъчват в реално време
чрез интернет страницата на Министерството
на културата.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. издирва, изучава, идентифицира, опазва и представя културни ценности, открити
под вода, с познавателна, образователна и
естетическа цел;“.
2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4.
§ 5. В чл. 28, ал. 6 изречение второ се изменя така: „Конкурсът за директор на държавен
музей към Министерството на културата се
провежда по реда, предвиден в наредбата по
чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила и развитие
на културата, а за общинските и регионалните музеи – от комисия, назначена по реда
на Кодекса на труда, в състава на която се
включват трима представители на съответната
община, трима директори на национални и/
или регионални музеи и един представител
на Министерството на културата.“
§ 6. В чл. 30, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точки 1 и 2 се отменят.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. удостоверение за съдебна регистрация,
ако липсва вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;“.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. документи, удостоверяващи наличието
на изискванията по чл. 25, ал. 1, т. 1 – 4, като
документите по чл. 25, ал. 1, т. 1 се проверяват служебно.“
§ 7. В чл. 36 съюзът „и“ след думите „частните музеи“ се заменя със запетая и накрая
се добавя „и на обществените колекции“.
§ 8. В чл. 48, т. 2 буква „е“ се изменя така:
,,е) археологически резерват – обособима
територия или част от акватория, наситена с
разкрити при археологически проучвания или
подлежащи на разкриване под повърхността
или наземни археологически културни ценности, включително археологически структури,
нива и културни напластявания.“
§ 9. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 3 се създава изречение второ: „За
археологически обекти, разкрити под вода,
предварителната оценка се извършва след становище на Центъра за подводна археология.“
2. В ал. 4 думите „чл. 159, ал. 2“ се заменят с „чл. 158а, ал. 1“, а изречение второ се
заличава.
§ 10. В чл. 58 ал. 4 се изменя така:
„(4) Всяко физическо или юридическо лице
може да прави предложение до министъра на
културата за деклариране на обекти като недвижими културни ценности. Предложението
се подава чрез НИНКН или чрез съответния
регионален инспекторат по опазване на културното наследство до Министерството на
културата.“
§ 11. В чл. 59 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Заповедите за деклариране, за отказ за
деклариране и за прекратяване на временните
режими за опазване се съхраняват в НИНКН,
като копия от тях се изпращат до съответните
общински администрации за попълване на
местните архиви на недвижимите културни
ценности и по компетентност и до Центъра
за подводна археология – за недвижими археологически културни ценности, разкрити
под вода.
(2) Заповедите по ал. 1 се съобщават при
условията и по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 12. Член 60 се отменя.
§ 13. В чл. 62 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато от заключителната оценка се
установи, че деклариран недвижим обект не
притежава качества на недвижима културна ценност, министърът на културата или
оправомощен от него заместник-министър
след предложение на НИНКН, разгледано по
реда на чл. 64, ал. 3, издава заповед, с която
прекратява временния режим за опазване по
чл. 59, ал. 3.“
§ 14. Член 63 се изменя така:
„Чл. 63. Заповедите за деклариране, за отказ от деклариране, за прекратяване или за
отказ за прекратяване на временни режими
за опазване се обжалват в 14-дневен срок от
съобщаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 15. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „Специализиран
експертен съвет“ се добавя „за опазване на
недвижимите културни ценности“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Предложенията на НИНКН по чл. 58,
ал. 1 и 3, чл. 62, ал. 1 и чл. 64, ал. 1 се включват в дневния ред за разглеждане от съвета
по ал. 2 в едномесечен срок от постъпването
им в Министерството на културата.“
§ 16. В чл. 66 ал. 2 се отменя.
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§ 17. В чл. 68 ал. 1 се изменя така:
„(1) Националният институт за недвижимо
културно наследство води Национален публичен регистър на недвижимите културни
ценности, в който се вписват актовете по
чл. 58, ал. 1, чл. 62, ал. 1 и 2 и чл. 65, ал. 1.“
§ 18. В чл. 69 ал. 1 се изменя така:
„(1) Прекратяването на временните режими за опазване на декларирани обекти и
актуализирането на статута на недвижимите
културни ценности се извършват по реда за
деклариране и предоставяне на статут.“
§ 19. В чл. 71, ал. 1, т. 2 след абревиатурата
„НИНКН“ се поставя запетая и се добавя „а
в случаите по чл. 84, ал. 2, т. 2 – и звената
по чл. 17, ал. 3“.
§ 20. В чл. 72, ал. 2 думите „а за Софияград и София-област – Националния архео
логически институт с музей при БАН“ се
заличават.
§ 21. В чл. 73, ал. 1, изречение първо след
абревиатурата „НИНКН“ се поставя запетая
и се добавя „а в случаите по чл. 84, ал. 2,
т. 2 – и на звената по чл. 17, ал. 3“.
§ 22. В чл. 79 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Териториалният обхват се определя от
границите и площта на недвижимата културна
ценност и на охранителната є зона. Охранителната зона се определя за осигуряване
при необходимост от по-ефективна териториалноустройствена защита на недвижимата
културна ценност и обхваща непосредствената
територия около ценността, важни визуални
перспективи и други територии или елементи
с поддържащо значение за нейната културна
и историческа значимост и за нейното опазване. Не се определя охранителна зона само
в изключителни случаи, мотиви за което се
посочват в предварителната оценка по чл. 56,
т. 3 или в заключителната оценка по чл. 61,
ал. 1. За опазването на единични недвижими
културни ценности, разположени в териториалния обхват на групова недвижима културна
ценност, не се определят охранителни зони,
а се прилагат предписанията за опазване на
груповата недвижима културна ценност.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Предписанията за опазване на недвижимите културни ценности се определят въз
основа на резултатите от предварителната, съответно от заключителната оценка на анализа
на въздействието от проведени намеси и на
степента им на застрашеност от антропогенни
и природогеографски фактори. С предписанията за опазване се посочват допустимите
намеси в недвижимите културни ценности,
устройството или условията за ползването на
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териториите в техните граници и охранителни
зони с цел осигуряване на пълноценното им
опазване и представяне.“
3. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно ал. 6, 7 и 8.
4. Досегашната ал. 8 става нова ал. 9.
§ 23. В чл. 82, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. общината, когато недвижимата културна ценност е предоставена за управление – в
случаите по чл. 81, ал. 2, т. 2;“.
2. Досегашната т. 3 става т. 4.
3. Създава се т. 5:
„5. концесионера – в случаите по чл. 81,
ал. 2, т. 4, когато до подписването на концесионния договор няма изготвен план за
опазване и управление.“
§ 24. В чл. 83а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава нова т. 3:
„3. консервация на археологически недвижими културни ценности.“
2. В ал. 2 се създава изречение трето:
„В комисията задължително се включват
представители на НИНКН и на Инспектората
по опазване на културното наследство.“
§ 25. Член 115 се изменя така:
„Чл. 115. Търговска дейност с културни
ценности могат да извършват лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за
кооперациите, като посочените обстоятелства
се отразяват в заявлението по чл. 116, ал. 2
и се проверяват служебно.“
§ 26. В чл. 116, ал. 2 т. 2 се отменя.
§ 27. В чл. 148, ал. 2 след думите „председателя на Съвета за теренни проучвания“
се добавя „или от оправомощен от него със
заповед член на съвета“.
§ 28. В чл. 149, ал. 1 се създава т. 7:
„7. един от националните администратори
на Автоматизирана информационна система
„Археологическа карта на България“.“
§ 29. В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 в изречение първо след думите
„ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „т. 1 – 3“,
а изречение второ се заличава.
2. В ал. 3 думите „по ал. 1, т. 2“ се заменят
с „по ал. 1, т. 4“.
§ 30. В чл. 151 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. копие на договор с български културен
и/или научен институт или висше училище,
дейността на които е свързана с опазване на
археологическото наследство;“.
2. В ал. 3 т. 2 се изменя така:

ВЕСТНИК

БРОЙ 89

„2. копие на договор с български културен
и/или научен институт или висше училище,
дейността на които е свързана с опазване на
археологическото наследство;“.
§ 31. В чл. 155 ал. 1 се изменя така:
„(1) Информацията от теренните археологически проучвания се включва в Автоматизирана информационна система „Археологическа
карта на България“ в годината на провеждането им. Информацията се съхранява в НАИМ
при БАН, НИНКН и в Министерството на
културата.“
§ 32. В чл. 160, ал. 3 навсякъде след думите
„министърът на културата“ се добавя „или
оправомощен от него заместник-министър“.
§ 33. В чл. 161 ал. 1 се изменя така:
„(1) Осъществяването на инвестиционни
проекти на физически и юридически лица в
територии, за които има данни за наличие
на археологически обекти, задължително се
предхожда преди началото на строителните
работи от спасителни теренни археологически
проучвания, с които се установява дали няма
да бъдат засегнати или нарушени археологически обекти.“
§ 34. В чл. 164 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „професионална практика“ се заменят с „професионален опит“.
2. В ал. 4 след думата „реставрация“ се
добавя „на движими културни ценности“,
думата „материални“ се заличава, а думите
„по чл. 165, ал. 1“ се заменят с „по чл. 168“.
§ 35. В чл. 179, ал. 1 след думите „лични
нужди“ се поставя запетая.
§ 36. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „един ден седмично“ се
заменят с „един ден месечно“.
2. В ал. 5 след думите „учащи се“ съюзът
„и“ се заменя със запетая, а след думите
„хора с увреждания“ се добавя „и техните
придружители“.
§ 37. В чл. 196 ал. 2 се отменя.
§ 38. В § 4 от допълнителните разпоредби
се създава т. 21:
„21. „Дигитализация на културното наследство“ е процес на създаване на метаданни и
дигитално съдържание за културна ценност
съобразно утвърдени стандарти и формати,
с подходящи електронни устройства, с цел
тяхната обработка, съхранение и разпространение.“
§ 39. В § 29 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за културното наследство (ДВ, бр. 16 от 2016 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
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1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думите „могат да кандидатстват за издаване на разрешение по чл. 150“ се добавя „и
за вписване в регистъра по чл. 150, ал. 2“, а
думите „и най-малко два пъти са били ръководители на теренно археологическо проучване“
се заменят с „който може да бъде доказван,
включително с 10 издадени разрешения за
теренни археологически проучвания“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Лица по ал. 1, които не са участвали
в теренно археологическо проучване като
заместник-ръководители, но са били ръководители на теренни археологически проучвания,
кандидатстват за вписване в регистъра по
чл. 150, ал. 2, като посочените обстоятелства
се отразяват в заявлението по чл. 151, ал. 1
и се проверяват служебно.“
Заключителна разпоредба
§ 40. В Закона за обществените библиотеки (обн., ДВ, бр. 42 от 2009 г.; изм., бр. 74 от
2009 г., бр. 38 от 2010 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.
и бр. 2 от 2018 г.) в чл. 16 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 1:
„1. идентификация на книжовни и архивно-документални ценности при условията и
по реда, предвидени за националните музеи;“
б) досегашните т. 1 и 2 стават съответно
т. 2 и 3.
2. В ал. 2 след думите „т. 1“ се добавя „и 2“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 11 октомври 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9028

РЕШЕНИЕ

по предложение за гласуване недоверие на
Министерския съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 89
и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
От хвърл я предложението за гласу ване
недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател
Бойко Борисов заради провала в областта на
здравеопазването.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 24 октомври 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9538
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО
ИМУЩЕСТВО
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Комисията за противодействие на корупц ият а и за отнемане на незаконно придобито
то имущество и на нейната администрация
(ДВ, бр. 55 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 15, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. Думата „десет“ се заменя с „единадесет“.
2. В т. 1 думите „пет дирекции“ се заменят
с „шест дирекции“.
§ 2. В глава трета се създава раздел IIа,
Звено „Кабинет на председателя“, със следното съдържание:
„Раздел IIа
Звено „Кабинет на председателя“
Чл. 17а. (1) Звеното „Кабинет на председателя“ е на пряко подчинение на председателя
на комисията.
(2) Звеното по ал. 1 се ръководи и организира от „ръководител на звено“.
(3) Звеното „Кабинет на председателя“
изпълнява следните функции:
1. организира и координира работата на
кабинета на председателя;
2. подготвя програмата на председателя и
координира изпълнението є;
3. информира председателя за хода на
ежедневната работа в общата администрация
на комисията;
4. докладва входящата кореспонденция
на председателя на комисията и разпределя
резолираните преписки във връзка с работата
на общата администрация на комисията;
5. докладва изходящата кореспонденция на
председателя на комисията във връзка с работата на общата администрация на комисията;
6. изпълнява други задачи, възложени от
председателя на комисията.“
§ 3. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 5 думите „изискванията на“ се заличават.
2. В т. 7 след думите „дирекция „Координация и контрол“ се поставя запетая и се добавят думите „дирекция „Публичен регистър“
и дирекция „Конфликт на интереси“.
3. Точка 10 се изменя така:
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„10. след съгласуване с директора на съответната дирекция от специализираната администрация и утвърждаване от председателя
публикува информация за дейността;“.
§ 4. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 13 се изменя така:
„13. осъществява процесуалното представителство на председателя и на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество;“.
2. Създава се нова т. 57:
„57. осъществява протоколни функции,
свързани с дейността на комисията и на
председателя на комисията;“.
3. Създава се т. 58:
„58. подпомага осъществяването на взаимодействието с държавни органи и организации, както и с чуждестранни институции
и организации;“.
4. Досегашната т. 57 става т. 59.
§ 5. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. дирекция „Публичен регистър“;“.
2. Създава се нова т. 4:
„4. дирекция „Конфликт на интереси“;“.
3. Досегашните т. 4, 5 и 6 стават т. 5, 6 и 7.
§ 6. В чл. 32, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 16 се изменя така:
„16. осъществява взаимодействие с дирекция „Координация и контрол“ в рамките на
предоставените правомощия;“.
2. Създават се нови т. 19, 20 и 21:
„19. подготвя и предлага на комисията за
одобряване указания по принципни въпроси
и конкретни казуси, свързани с дейността;
20. оказва съдействие на комисията и дирекциите по осъществяването на дейността
им, включително осигуряване на експертна
помощ по проблемни въпроси;
21. предоставя информация на комисията
по движението на преписките и образуваните
производства;“.
3. Досегашните т. 19 и 20 стават т. 22 и 23.
§ 7. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Дирекция „Публичен регистър“
е на пряко подчинение на комисията.
(2) Дирекцията по ал. 1:
1. приема и обработва декларациите за
имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2
и 4, подадени пред комисията от лицата по
чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество;
2. води и поддържа електронния публичен
регистър по чл. 169, ал. 1, т. 1 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество;
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3. приема дек ларациите на лицата по
чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и изготвя списък
на лицата, които не са подали декларации в
законоустановения срок за публикуването им
на интернет страницата на комисията;
4. организира осигуряването на достъпа до
данните от електронния публичен регистър по
чл. 169, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество;
5. съхранява подадените пред комисията
декларации за имущество и интереси в срок
десет години съгласно номенклатурата на
делата със сроковете за съхраняването им;
6. предприема действия за унищожаването
на архивираните декларации за имущество
и интереси след изтичане на срока им за
съхранение, утвърден в номенклатурата на
делата със сроковете за съхраняването им
на комисията и по реда на нормативната
уредба на Закона за Националния архивен
фонд, Закона за защита на личните данни,
Наредбата за организирането, обработването,
експертизата, съхраняването и използването
на документите в учрежденските архиви на
държавните и общинските институции;
7. извършва проверка на подадените декларации за имущество и интереси чрез пряк
достъп до електронните регистри, база данни
и други информационни масиви, поддържани
от други държавни органи, с изключение на
службите за сигурност;
8. изисква допълнителна информация от
държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация,
органите на съдебната власт и от други институции, пред които декларираните факти
подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване;
9. изисква информация от информационната система за паричните задължения на
клиентите по чл. 56 от Закона за кредитните институции, както и отправя искания за
разкриване на банкова и застрахователна
тайна, както и на данъчна и осигурителна
информация;
10. извършва проверка по документи за
достоверността на декларираните факти, които
подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните и общинските
органи, органите на съдебната власт и други
институции;
11. извършва анализ на декларациите за
имущество и интереси на лицата, заемащи
висши публични длъжности;
12. при извършване на проверката и анализа
на декларациите за имущество и интереси си
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взаимодейства с дирекциите „Противодействие
на корупцията“, „Конфликт на интереси“ и
„Координация и контрол“;
13. изготвя доклад до комисията по чл. 45
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество;
14. при приет доклад за установено несъответствие въз основа на решение на комисията
изготвя уведомления до съответните лица,
за които е установено несъответствие, като
им се дава 14-дневен срок за отстраняване
на непълнотите и грешките в декларираните
обстоятелства;
15. подготвя за публикуване на интернет
страницата на комисията резултатите от доклада за несъответствие по чл. 46, ал. 2 от
Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество, както и на списък на органите и институциите, които не са изпълнили
задъл жени ята си да представят исканата
информация;
16. въз основа на решение на комисията по
чл. 46, ал. 3 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подготвя уведомително
писмо до Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
17. съставя актове за установяване на
а д м и н ис т рат и вн и нару шен и я по ч л. 173,
174 и 175 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с проверки
по подадени дек ларации за имущество и
интереси чрез определени от председателя
на комисията длъжностни лица и организира
процедурата по тяхното връчване, като след
приключването є постъпилите възражения
ведно със становище по същите и окомплектуваните в цялост административнонаказателни преписки се предоставят на дирекция
„Административно-правно и информационно
обслужване“;
18. при наличие на данни за извършено
престъпление прави предложение до комисията за подготовка и изпращане на материалите
незабавно на прокуратурата;
19. подпомага осъществяването на връзките
и взаимодействието на комисията със съответните държавни и общински органи, органите
на съдебната власт и други институции, които
са задължени по закон да предоставят исканата информация, във връзка с проверките
на декларираните факти;
20. предоставя становища по искани я
на заинтересовани лица по приложението
на закона във връзка с правомощията на
дирекцията;
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21. подготвя и изпраща кореспонденция
във връзка с правомощията на дирекцията;
22. предоставя на звено „Връзки с обществеността“ при спазване на Закона за защита
на личните данни решенията на комисията,
свързани с дейността на дирекция „Публичен
регистър“, които трябва да се публикуват на
официалната интернет страница;
23. при възникнала необходимост предприема и други подходящи действия;
24. изпълнява и други задачи, възложени
с решение на комисията.“
§ 8. Създава се нов чл. 33а:
„Чл. 33а. (1) Дирекция „Конфликт на интереси“ е на пряко подчинение на комисията.
(2) Дирекцията по ал. 1:
1. извършва проверки за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси
въз основа на сигнал, подаден до комисията,
по решение на комисията или по постъпило
искане на лицето, заемащо висша публична
длъжност;
2. изисква и получава необходимата информация и документи от комисиите по чл. 72,
ал. 2, т. 1 и 3 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, съответно от органа по избора или назначаването, органите
на държавната власт, органите на местното
самоуправление, както и от юридически и
физически лица, извършва справки чрез пряк
достъп до електронните регистри, база данни
и други информационни масиви, поддържани
от други държавни органи, с изключение на
службите за сигурност;
3. изготвя проекти на решения за: образуване на производство за установяване конфликт
на интереси; установяване на конфликт на
интереси, както и за нарушение по чл. 68 и
69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество и налагане на глоба по чл. 171 от
Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество и определяне на нейния размер, както
и за отнемане по реда на чл. 81 от закона;
неустановяване на конфликт на интереси;
удължаване срока на проверката на основание чл. 74, ал. 1 от закона; прекратяване на
производството, както и други, свързани с
производството, при наличието на предвидените в Административнопроцесуалния кодекс
предпоставки;
4. обработва получените преписки за конфликт на интереси, подготвя посочените в т. 3
проекти на решения заедно с мотивите към
тях и ги внася за разглеждане на заседание
на комисията;
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5. съставя актове за установяване на административни нарушения по чл. 175 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
във връзка с производства за конфликт на
интереси чрез определени от председателя
на комисията длъжностни лица и организира
процедурата по тяхното връчване; изготвя
проекти на наказателни постановления и на
резолюции за прекратяване на образувани
административнонаказателни производства,
съгласувано с дирекция „Административноправно и информационно обслужване“;
6. при наличие на данни за извършено престъпление прави предложение до комисията
за подготовка и изпращане на материалите
незабавно на прокуратурата;
7. води и поддържа електронния публичен
регистър по чл. 169, ал. 1, т. 2 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество;
8. организира осигуряването на достъпа до
данните от електронния публичен регистър по
чл. 169, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество;
9. води и поддържа регистър на получените
сигнали, искания и решения за образуване на
производство за установяване на конфликт на
интереси по отношение на лицата, заемащи
висши публични длъжности;
10. осъществява взаимодействие с дирекция „Противодействие на корупцията“ в
рамките на своята компетентност по отношение на постъпилите сигнали за конфликт на
интереси за лица, заемащи висши публични
длъжности;
11. осъществява взаимодействие с дирекция
„Координация и контрол“, както и с дирекция
„Публичен регистър“ в рамките на предоставените правомощия;
12. осъществява процесуално представителство на комисията и на нейния председател по образувани дела по производства
з а конфл и к т н а и н т ер е с и; о с ъще с т в я в а
процесуално представителство по издадени
наказателни постановления за нарушения
на чл. 175 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество съвместно с дирекция
„Административно-правно и информационно
обслужване“;
13. предоставя становища по искания на заинтересовани лица по приложението на закона
във връзка с правомощията на дирекцията;
14. подготвя и изпраща кореспонденция
във връзка с правомощията на дирекцията;
15. предоставя на звено „Връзки с обществеността“ при спазване на Закона за защита
на личните данни решенията на комисията,
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свързани с дейността на дирекция „Конфликт
на интереси“, които трябва да се публикуват
на официалната интернет страница;
16. при възникнала необходимост предприема и други подходящи действия;
17. изпълнява и други задачи, възложени
с решение на комисията.
(3) Всеки сигнал за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси на
лице, заемащо висша публична длъжност,
следва да съдържа реквизитите, посочени в
чл. 48, ал. 1 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
(4) Всяко едно искане на лице, заемащо
висша публична длъжност, за установяване
наличието или липсата на конфликт на интереси във връзка с изпълнение на правомощията или задълженията му по служба следва
да съдържа:
1. трите имена на съответното лице, заеманата от него длъжност и месторабота;
2. изложение на обстоятелствата, на които
се основава искането – данни за твърдяното
нарушение на Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с които разполага лицето,
подаващо искането, като място и период на
извършване на нарушението, описание на
деянието и други обстоятелства, при които е
било извършено;
3. позоваване на документи или други
източници, които съдържат информаци я,
подкрепяща изложеното в искането;
4. дата на подаване на искането;
5. подпис на подателя.
(5) Към искането могат да се представят
писмени доказателства, подкрепящи изложените в него твърдения.
(6) Решението по внесено предложение за
образуване на производство за установяване
на конфликт на интереси съдържа:
1. трите имена на лицето, заемащо висша
публична длъжност;
2. заеманата от него длъжност и месторабота;
3. данни за твърдяното нарушение на Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,
като място и период, описание на деянието.“
§ 9. В чл. 34, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 5, буква „б“ след израза „образуване
на производство“ се добавя изразът: „за отнемане на незаконно придобито имущество,
което включва внасяне в съда на искане за
налагане на обезпечителни мерки,“.
3. Точка 8 се изменя така:
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„8. предоставя на звено „Връзки с обществеността“ при спазване на Закона за защита
на личните данни решенията на комисията,
отнасящи се до глава десета „Установяване
на незаконно придобито имущество“, които
трябва да се публикуват на официалната интернет страница;“.
§ 10. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови т. 7, 8, 9, 10 и 11:
„7. отправят искания чрез директора на
съответната териториална дирекция до съда за
разкриване на банковата тайна, на търговската
тайна по чл. 90, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти и сведенията
по чл. 133, ал. 2 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, когато това е
необходимо за постигане на целта на закона;
8. отправят искания чрез директора на
съответната териториална дирекция до застрахователите за разкриване на застрахователната
тайна за проверяваните лица;
9. отправят искания чрез директора на
съответната териториална дирекция до Нацио
налния статистически институт за предоставяне на информация за годишните финансови
отчети на юридическите лица, представляваща
статистическа тайна;
10. чрез директора на съответната териториална дирекция могат да получават информация
от електронната база данни на Централния
кредитен регистър и Регистъра на банковите
сметки и сейфове;
11. отправят искания чрез директора на
съответната териториална дирекция до органи
по приходите за предоставяне на данъчна и
осигурителна информация за проверяваните
лица.“
2. Досегашната т. 8 става т. 12.
§ 11. В чл. 39, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 18 думите „дирекция „Публичен
регистър и конфликт на интереси“ се заменят
с „дирекция „Конфликт на интереси“.
2. Точка 20 се отменя.
§ 12. В чл. 159, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. дирекция „Публичен регистър“ – за
електронния публичен регистър по чл. 169,
ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. дирекция „Конфликт на интереси“ – за
електронния публичен регистър по чл. 169,
ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;“.
3. Досегашната т. 2 става т. 3.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

§ 13. В чл. 163, ал. 3 след думата „администрация“ запетаята се заменя с точка и
думите „който докладва пред комисията и не
участва в гласуването“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 14. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и на нейната администрация е приет с решение на Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,
протокол № 841 от 22.08.2018 г., и решение на
комисията от 12.10.2018 г., протокол № 849 от
12.10.2018 г., и влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За председател:
Антон Славчев
9117

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 19
от 9 октомври 2018 г.

за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
481020 „Системен програмист“ от област на
образование „Информатика“ и професионално
направление 481 „Компютърни науки“ 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 481020 „Системен програмист“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването
на трета степен на професионална квалификация за специалността 4810201 „Системно
програмиране“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалността по чл. 2.
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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 481230 „Системен програмист“ включва
общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират
на обучаемия възможността за упражняване
на професията след завършване на обучението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за предучилищното и училищното образование
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Системен
програмист“
Професионално направление:
481

Компютърни науки

Наименование на професията:
481020

Системен програмист

Специалности:
Системно
4810201 п рог рамиране

Степен на Ниво Ниво
професиопо
по
нална ква- НКР ЕКР
лификация:
Трета

4

4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона
за професионалното образование и обучение
(ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Системен програмист“ 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 № РД09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед
№ РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията за
входящото минимално образователно и/или
квалификационно равнище към кандидатите са:
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· з а ученици:
завършено основно образование;
· з а лица, навършили 16 години:
		 придобито право за явяване на държавни
зрелостни изпити или придобито средно
образование.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
Изискването за входящо минимално квалификационно равнище при продъл жаващо
професионално обу чение за придобиване на
трета степен на професионална квалификация
е придобита втора степен на професионална
квалификация по професия от област на образование „Информатика“.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Системен програмист“ или част от нея
чрез валидиране на придобити с неформално
или самостоятелно учене резултати от ученето
се осъществява съгласно Наредба № 2 от 13 ноември 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.)
Придобилият трета степен на професионална квалификаци я по професи ята „Системен
програмист“ работи с всички устройства от
конфигурацията на компютърната система (КС)
и периферните устройства (ПУ), като познава
принципното устройство и действие на компютърните системи и на основните видове ПУ.
Той контролира и управлява основните ресурси
на КС на база съответстващата документация,
каталожната и справочната литература, нормативните документи и изискванията на клиента.
Осигурява и осъществява входящ контрол
на необходимото информационно осигуряване
(системно, приложно) по съответстващата му
документация, каталожна и справочна литература (на български и чужд език), нормативни
документи и изисквания на клиента.
Инсталира, конфигурира и администрира
необходимия системен и приложен софтуер за
работа с КС според изискванията на клиента.
Инсталира КС като работна станция/сървър в
мрежова среда, конфигурира и администрира
мрежовите параметри на операционната система,
на мрежовите ПУ и ресурсите за общо ползване.
Използва основните възможности на текстообработващи системи, електронни таблици и
програми за презентации, средства за архивиране
на данни, средства за диагностика и отстраняване
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на компютърни вируси, средства за защита на
информацията, системи за предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения, компютърни анимации,
програмни системи за сканиране и обработка
на сканирани документи.
Създава програмни продукти по готов проект,
като прилага математически подходи, използва процедурни и обектно ориентирани езици
за програмиране. Администрира, поддържа и
архивира бази от данни, тества, внедрява и настройва според изискванията на клиента готови
приложения с бази от данни.
Разработва приложения с бази от данни по
готов проект.
Създава web съдържание по зададен проект;
създава приложения за динамично генериране
на web съдържание по зададен проект; създава,
поддържа и администрира бази от данни във
www и интернет.
Разработва вграден управляващ софтуер за
различни фамилии микропроцесори и микроконтролери, като използва езици за програмиране на
ниско и високо ниво. Тества и настройва вграден управляващ софтуер за различни фамилии
микропроцесори и микроконтролери.
Системен програмист, придобил трета степен на професионална квалификация, участва
в управленската дейност на фирмата, спазва
правните, етичните и здравните норми за работа
с информационните технологии (ИТ) и създава
и поддържа безопасна работна среда.
Работното време е с нормална продължителност в съответствие с разпоредбите на Кодекса на
труда. Системният програмист може да работи
като самонаето лице и работното време в този
случай е гъвкаво; може да се наложи да работи
през почивните дни или извън работно време
при приключване на конкретен проект.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Системен
програмист“, могат да продължат обучението
си за придобиване на квалификация по други
професии/специалности от професионално направление 481 „Компютърни науки“.
За целите на продължаващото професионално
обучение усвоените единици резултати от ученето по общата и отрасловата професионална
подготовка се признават.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на
единиците резултати от ученето, които лицата
не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011),
утвърдена със Заповед № РД 01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика,
посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-149 от
26.02.2018 г.
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Съгласно НКПД – 2011 придобилият трета
степен на професионална квалификация по професията „Системен програмист“ може да постъпва
на работа на длъжности от единични групи 3511
„Оперативни техници в областта на информационните и комуникационните технологии“ и
3512 „Техници по обслужване на потребители в
областта на информационните и комуникационните технологии“, както и на други длъжности,
допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от учене (ЕРУ):
Обща професионална подготовка – валидна
за всички професии от СППОО
Е РУ 1. Здравословни и безопасни условия на
труд (ЗБУТ)
		 1.1. РУ 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
ЕРУ 2. Икономика
		 2.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
		 2.2. РУ Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
3.3. РУ Участва в изработването на бизнес
план
Отраслова професионална подготовка – валидна за специалността „Системно програмиране“
ЕРУ 4. Организация на труда
4.1. РУ Организира работния процес
4.2. РУ Отговаря за разпределението на
дейностите в работния процес
ЕРУ 5. Комуникация и чужд език
5.1. РУ Общува ефективно в работния
екип
5.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
5.3. РУ Владее чужд език по професията
ЕРУ 6. Електротехника и електроника
6.1. РУ Разчита, изчислява и измерва
електрически схеми
6.2. РУ Разбира принципа на работа на
електронни схеми
Специфична професионална подготовка – валидна за специалност „Системно програмиране“
ЕРУ 7. Програмиране
7.1. РУ Владее математическите основи на
програмирането и основните алгоритми
7.2. РУ Създава структурни програми с
процедурен или функционален език
7.3. РУ Създава програми на обектноориентиран език
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 РУ 8. Приложения с графичен потребителЕ
ски интерфейс
8.1. РУ Създава приложения с графичен
потребителски интерфейс
8.2. РУ Разработва приложения за мобилни устройства
8.3. РУ Компютърна графика и дизайн
ЕРУ 9. Интернет технологии
9.1. РУ Реализира web базирани системи
9.2. РУ Разработва мрежови приложения
Е РУ 10. Програмиране на вградени микрокомпютърни системи
10.1. РУ Проектира и създава управляващ
софтуер с помощта на езици от високо
ниво
10.2. РУ Трасиране, оптимизиране и
настройване на управляващ софтуер за
вградени микрокомпютърни системи
10.3. РУ Използва функционалността
на операционни системи за вградени
микрокомпютърни системи
ЕРУ 11. Софтуерно инженерство
11.1. РУ Познава и използва среди за
софтуерен инженеринг
11.2. РУ Проектира софтуер
11.3. РУ Интегрира и тества софтуер
11.4. РУ Владее процеси за разработка
на софтуер
11.5. РУ Документира софтуер
ЕРУ 12. Бази данни
12.1. РУ Планира и проектира релационни
бази данни
12.2. РУ Създава бази данни и използва
система за управлението им
12.3. РУ Използва средства за валидиране
и защита на данни

ВЕСТНИК
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12.4. РУ Създава приложения, използващи
релационни бази данни
ЕРУ 13. Компютърни мрежи
13.1. РУ Познава преносни среди, мрежови устройства и реализира физическа
свързаност на локална мрежа
13.2. РУ Познава мрежовите модели,
протоколи, услуги и стандарти и конфигурира мрежови устройства в локална
мрежа
13.3. РУ Прилага интернет протоколи и
услуги
13.4. РУ Проектира и създава приложения, използващи мрежова комуникация
ЕРУ 14. Вградени микропроцесорни системи
14.1. РУ Познава архитектури на микропроцесори и микроконтролери
14.2. РУ Познава организацията и принципа на работа на вградени микрокомпютърни системи
ЕРУ 15. Операционни системи
15.1. РУ Знае основн и т е п ри н ц и п и,
функции, процеси и структура на операционните системи
15.2. РУ Инсталира и настройва операционни системи
15.3. Администрира операционни системи
15.4. РУ Управлява взаимодействието
на операционната система с приложен
софтуер
Е РУ 16. Компютърни системи и периферни
устройства
16.1. РУ Конфигурира и настройва компютърна система
16.2. РУ Конфигурира и работи с основните видове периферни устройства

Единици резултати от учене
Обща професионална подготовка – валидна за всички професии от СППОО
ЕРУ 1
Наименование на еди- Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
ницата:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на про- Системен програмист
фесията:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Резултат от учене 1.1: Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
Знания
· Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
· Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова
дейност и за свързаните трудови дейности
· Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
· Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация
и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
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Умения

· Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при
различни трудови дейности
· Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд (ако е приложимо)
· Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
· Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
Компетентности
· Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване
нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
· Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
· Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
Резултат от учене 1.2: Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
Знания
· Познава разпоредбите за опазване на околната среда
· Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни
продукти
Умения
· Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от
употреба материали, консумативи и др., при спазване технологията за събиране и рециклиране
Компетентности
· Анализира възможните причини за екологично замърсяване
Резултат от учене 1.3: Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания
· Описва основните рискови и аварийни ситуации
· Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
· Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
· Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
· Познава реда за разследване на трудови злополуки
Умения
· Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
· Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна
безопасност
· Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни
ситуации
· Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
· Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на
работа
· Оказва първа помощ на пострадали при авария
· Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни
ситуации
Компетентности
· Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация, прави
предложения за актуализиране на вътрешнофирмените правила за пожарна
и аварийна безопасност
· Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар
и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за
пожарна и аварийна безопасност
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Владее теоретичните знания за:
· хигиенните норми;
· здравословните и безопасни условия на труд на работното място;
· превантивната дейност за опазване на околната среда;
· овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали.
За средство 2:
· Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
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ЕРУ 2
Наименование на еди- Икономика
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Системен програмист
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

·
·
·
·

Умения

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

Компетентности

· Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление
на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект,
ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 2.2:

Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие

Знания

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

Умения

· Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието

Компетентности

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

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

Средства за оценяване: Средство 1:
· Писмен изпит/тест
Средство 2:
· Казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий
ЕРУ 3
Наименование на еди- Предприемачество
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Системен програмист
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

· Знае същността на предприемачеството
· Знае видовете предприемачески умения
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Умения

· Анализира практически примери за успешно управление на дейността на
фирмата

Компетентности

· Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

· Познава характеристиките на предприемаческото поведение
· Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

· Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 3.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

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

Умения

· Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата

Компетентности

· В екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1, 2
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
Отраслова професионална подготовка – единна за професионално направление „Компютърни науки“
ЕРУ 4
Наименование на еди- Организация на труда
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Системен програмист
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1:

Организира работния процес

Знания

·
·
·
·

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 4.2:

Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес

Знания

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

Познава
Познава
Познава
Познава

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

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

Компетентности

· Ефективно разпределя и планира дейностите
· Създава и поддържа етична работна среда
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Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Дефинира теоретични понятия при организацията на работния процес
За средство 2:
· Дефинира теоретични понятия при разпределението на дейностите в работния процес
ЕРУ 5
Наименование на еди- Комуникация и чужд език
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Системен програмист
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

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

Умения

· Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

· Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно
работния протокол
· Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 5.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

·
·
·
·

Познава
Познава
Познава
Познава

Умения

·
·
·
·

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

Компетентности

· Провежда ефективна комуникация с потребителите съобразно индивидуалните им характеристики
· Провежда разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги
· Разбира и уважава изискванията на клиентите и защитава интересите на
организацията

Резултат от учене 5.3:

Владее чужд език по професията

Знания

· Познава професионалната терминология на чужд език

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

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

Компетентности

· Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми

Средства за оценяване: Средство 1:
· Разговори на професионални теми на чужд език
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда
ЕРУ 6
Наименование на еди- Електротехника и електроника
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Системен програмист
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1:

Разчита, изчислява и измерва електрически схеми

Знания

· Познава процесите, законите и градивните елементи при постояннотокови
електрически вериги
· Познава процесите, законите и градивните елементи при променливотокови
електрически вериги
· Познава основните видове захранващи източници
· Познава методите и средствата за измерване на постоянно- и променливотокови величини

Умения

· Разчита електрически схеми
· Изчислява основни електрически величини чрез прилагане законите на
електротехниката
· Измерва електрически величини

Компетентности

· Самостоятелно и прецизно изчислява и измерва основни електрически
величини и анализира електрически схеми

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
- Електрическа схема
- Захранващи източници
- Уреди за измерване
- Средства за изчисление
Критерии за оценяване: ·
·
·
·

Обяснява електрическа схема по задание
Изчислява параметрите на електрическа схема
Свързва и захранва електрическа схема
Измерва самостоятелно електрически величини в зададена схема
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Разбира принципа на работа на електронни схеми

Знания

· Познава технологиите, принципа на действие и режимите на работа на
електронни градивни елементи
· Познава принципа на действие на основните аналогови устройства – генератор, усилвател, токоизправител, аналогово-цифров и цифрово-аналогов
преобразувател
· Познава принципа на действие на цифровите компоненти – логически елементи, схеми от комбинационен и последователен тип
· Познава начините за измерване на електронни схеми с измервателни уреди
Умения
· Използва учебна, техническа и справочна литература
· Разчита характеристиките на електронни градивни елементи
· Разбира принципа на действие на електронни схеми с аналогови и цифрови
устройства
· Измерва аналогови и цифрови сигнали в електронни схеми
Компетентности
· Самостоятелно намира и се запознава с каталожна информация за електронни елементи и схеми
· Самостоятелно разчита електронни схеми, като прилага иновативен подход
· Прецизно и точно измерва параметрите на електронни устройства, използва
подходяща измервателна апаратура
Средства за оценяване: Теоретични тестове и/или практически задания
Условия за провеждане · Аналогови и цифрови градивни елементи
на оценяването:
· Аналогови и цифрови електронни схеми
· Измервателна апаратура
· Интернет достъп
Критерии за оценяване: · Обяснява електронна схема на база каталожна информация
· Обяснява функционалността на аналогови и цифрови устройства
· Обяснява принципа на действие на електронна схема с аналогови и цифрови
устройства
· Измерва параметрите на електронни устройства
Специфична за специалност „Системно програмиране“ професионална подготовка
ЕРУ 7
Наименование на еди- Програмиране
ницата:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на про- Системен програмист
фесията:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Резултат от учене 7.1: Владее математическите основи на програмирането и основните алгоритми
Знания
· Познава бройните системи, преобразуването на числата и аритметичните
операции с тях
· Познава основите на Булевата алгебра
· Познава видовете алгоритми, свойствата и начините за представянето им
· Знае основни понятия в областта на линейната алгебра, линейното оптимиране и числените методи, комбинаторика и графи
Умения
· Извършва преобразувания и аритметични действия с числа в различни
бройни системи
· Прилага основните логически функции и ги включва в логически изрази
· Съставя и прилага основни алгоритми при решаването на задачи
Компетентности
· Използва логически и алгоритмичен подход при изпълнение на математически задания, свързани с програмирането
Средства за оценяване: Теоретични тестове и/или практически задания
Условия за провеждане · Компютърна зала с интернет
на оценяването:
Критерии за оценяване: · Решава задачи от бройни системи и Булева алгебра
· Решава задачи от линейно оптимиране и числени методи
· Решава задачи от комбинаторика
· Решава задачи от графи
· Описва самостоятелно алгоритми за решаване на математически задачи
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Резултат от учене 7.2:

Създава структурни програми с процедурен или функционален език

Знания

·
·
·
·
·

Познава
Познава
Познава
Познава
Познава

Умения

·
·
·
·

Използва основните скаларни типове данни и прилага операции върху тях
Работи с псевдоними и указатели
Обработва съставни типове данни
Прилага оператори за управление на изчислителния процес и по битова
обработка
Структурира и създава програми, като използва функции
Създава програми с достъп до файлове за запис и четене
Използва възможностите на среди за създаване на програмен код
Създава по задание правилно функционираща програма на изучавания език
Структурира и създава програми, като използва готови библиотеки

·
·
·
·
·
Компетентности

работни среди
скаларни и съставни типове данни (масиви, низове и структури)
основни оператори и вградени функции
възможностите за създаване и използване на функциии
средства за работа с файлове

· Работи умело със среди за програмиране, може да се ориентира и да усвоява
нови среди
· Логично и комбинативно, с прилагане на абстракции, самостоятелно създава код
· Самостоятелно и творчески развива знанията и уменията си, усвоява нови
програмни езици и среди за програмиране

Средства за оценяване: Теоретични тестове и/или практически задания
Условия за провеждане · Компютър и среда за съответния език
на оценяването:
· Интернет връзка
Критерии за оценяване: · Използва правилно вградените функции и типовете данни
· Създава и проверява работоспособността на фрагмент от програмен код,
като използва съставни типове данни и функции
· Създава и проверява работоспособността на фрагмент от програмен код,
като използва указатели, структури и файлове
· Реализира самостоятелно програмен код по предварително дефинирано
задание
Резултат от учене 7.3:

Създава програми на обектно-ориентиран език

Знания

·
·
·
·
·
·

Умения

· Използва възможностите на среди за създаване на обектно-ориентиран
програмен код
· Избира подходящи типове данни при деклариране на член-променливи на
класове
· Дефинира и предефинира конструктори, член-функции на класове и оператори
· Създава обекти и масиви от обекти
· Работи с динамичната памет
· Прилага единична и множествена наследственост
· Създава програми със стек, опашка и свързан списък
· Създава програми с входно-изходни операции и форматиране
· Създава и модифицира обектно-ориентирани програми със запис и четене
от файл

Компетентности

· Логично и комбинативно, с прилагане на абстракции, самостоятелно създава код
· Самостоятелно и творчески развива знанията и уменията си в областта на
обектно-ориентираното програмиране, като изучава нови езици и средства
за програмиране
· Работи успешно в екип и отговорно изпълнява задачите си в екипа при
създаване на обектно-ориентиран софтуерен модул
· Работи целенасочено, ориентирано към краен резултат

Познава работни среди на езика
Познава спецификата на обектно-ориентираното програмиране
Познава класове и обекти
Познава разпределението на паметта при програмиране
Познава и различава единична и множествена наследственост
Познава и различава динамичните структури от данни – стек, опашка,
свързан списък
· Познава средствата за управление на входно-изходния поток
· Познава режимите на достъп до файл за четене и запис
· Различава файлове с последователен и пряк достъп
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Средства за оценяване: Теоретични тестове и/или практически задания
Условия за провеждане · Компютър и среда за съответния език
на оценяването:
· Интернет връзка
· Не по-малко от два часа за разработка
Критерии за оценяване: · Обосновава избора на типове данни, класове, структура и алгоритми за
реализацията на задача при предоставяне на готови фрагменти от код
· Обяснява изпълнението на програми в готов обектно-ориентиран код
· Реализира самостоятелно задача, включваща наследяване, капсулация,
полиморфизъм и динамични структури
· Съгласува и реализира проект в екип от поне двама сътрудници
ЕРУ 8
Наименование на еди- Приложения с графичен потребителски интерфейс
ницата:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на про- Системен програмист
фесията:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Резултат от учене 8.1: Създава приложения с графичен потребителски интерфейс
Знания
· Познава среди за визуално програмиране – основни прозорци на интегрирана среда за разработка (IDE)
· Познава принципите на събитийно програмиране – събитие, обработка,
източник, класове и методи
· Различава форми и контроли, както и техните свойства
· Различава типовете данни и принципите при деклариране на данни
· Описва основните вградени функции и възможности при създаване на модули
· Познава методите за работа с обекти и свързаните с тях събития
· Познава средствата за осигуряване на достъп до база данни
· Описва основните връзки и поведение в различни операционни системи
Умения
· Ориентира се в среда за разработване на графичен потребителски интерфейс
· Създава обекти, задава свойства на обектите и дефинира събития, свързани
с тях
· Създава програми с графичен потребителски интерфейс
· Създава и свързва модули, включващи обекти и събития
· Реализира връзка със съществуваща база данни, извлича, записва и обновява
данните в нея
· Предлага концепция и реализира приложения с графичен потребителски
интерфейс според изискванията на клиента
Компетентности
· Проявява творчески и естетически усет към цветове, форми и обекти при
цялостното реализиране на концепция за изграждане на графичен потребителски интерфейс
· Проявява творчество и инициативност при намирането на нови алтернативни
решения като запазва изискваната степен на интерактивност на графичния
потребителски интерфейс
· Създава модули, включващи обекти и събития
· Осигурява достъп и работи с данните, записани в съществуваща база данни
· Създава самостоятелно приложение с графичен потребителски интерфейс
· Реализира концепция за изграждане на графичен потребителски интерфейс
според изискванията на клиента
Средства за оценяване: Теоретични тестове и/или практически задания
Условия за провеждане · Компютър с инсталирана интегрирана среда за разработка (IDE)
на оценяването:
· Връзка с интернет
· Предварително зададена структура на база данни
Критерии за оценяване: · Проектира концепция за изграждане на графичен потребителски интерфейс
според изискванията на клиента
· Създава форма, съдържаща обекти, и дефинира техните свойства, съобразявайки се с изискванията на клиента
· Избира и дефинира събитие или набор от събития към обект
· Реализира достъп и извършва операции с данни от базата данни
· Разработва приложение с графичен потребителски интерфейс по задание
на клиента
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Резултат от учене 8.2:

Разработва приложения за мобилни устройства

Знания

·
·
·
·
·

Умения

· Владее платформа за създаване на мобилни приложения
· Създава приложение за мобилно устройство
· Използва платформа за създаване на мобилни приложения за различни
мобилни устройства

Компетентности

· Оценява разработваното приложение според възможностите на мобилното
устройство
· Обективно и прецизно анализира съвместимостта на разработваното приложение с избраната мобилна платформа
· Гъвкаво използва операционни системи, езици и платформи за създаване
на мобилни приложения
· Самостоятелно или в екип създава мобилно приложение, изпълнява индивидуалните задачи до успешно постигане на крайния резултат

Познава мобилните устройства и операционните системи за тях
Познава платформи за създаване на мобилни приложения
Познава езици за създаване на мобилни приложения
Знае основните принципи за създаване на мобилно приложение
Познава основните начини за връзка с операционна система

Средства за оценяване: Теоретични тестове и/или практически задания
Условия за провеждане · Компютър с инсталирана развойна среда
на оценяването:
· Връзка с интернет
· Препоръчва се мобилно устройство с подходяща операционна система и
възможност за комуникация с мобилното устройство
Критерии за оценяване: · Различава и обяснява операционни системи, езици и платформи за създаване
на мобилни приложения
· Обяснява основните принципи за създаване на мобилно приложение
· Разработва мобилно приложение
· Свързва мобилно приложение с подходяща операционна система
Резултат от учене 8.3:

Компютърна графика и дизайн

Знания

·
·
·
·

·

Познава принципите на растерните и векторните изображения
Притежава познания за слоевете в растерни и векторни приложни програми
Познава работата с RGB и CMYK цветови режими и техните разлики
Притежава познания за преобразуване от растерно към векторно изображение, както и обратното
Разпознава разликата между векторни и растерни изображения и техните
функции
Познава форматите за видео, тяхната употреба в медиите и интернет
Притежава познания за кадрите и фазите в анимацията
Притежава познания за импортиране и преобразуване в различни видеоформати
Познава различните видове видеокодеци
Притежава познания за изграждане на триизмерна форма в трите измерения
X Y Z
Познава методите за изграждане на мрежа, осветление и прилагане на
материали в 3D приложни програми
Притежава познания за render програми

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Построява файлови изображения чрез работа със слоеве
Обработва растерни изображения
Маскира различни части на цифровото изображение
Обработва видеоматериал, поставя ефекти, начални и финални надписи
Преобразува и експортира видеофайлове в различни формати
Анимира с различните методи на съвременните софтуерни програми
Изгражда тримерни изображения
Прилага осветяване на тримерна сцена
Работи с камери и render

Компетентности

· Умело използва и преобразува векторни и растерни изображения
· Реазлизира самостоятелно практическо задание, свързано с обработка на
изображения
· Работи свободно с различни видеоформати и ги прилага по предназначение
· Използва различни начини и принципи на анимиране
· Самостоятелно моделира и поставя тримерни обекти и осветление, камери
на 3D обектите, обработва с render в тримерна среда

·
·
·
·
·
·
·
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Средства за оценяване: Теоретични тестове и/или практически задания
Условия за провеждане · Учебният кабинет, в който се провежда изпитът, трябва да разполага с рана оценяването:
ботно място за всеки обучаван, оборудвано с компютърна конфигурация и
инсталиран необходимия софтуер
Критерии за оценяване: Теоретична част за проверка на знанията относно:
· типовете изображения, цветовите режими и работата с канали и слоеве;
· видеоформатите и принципите на анимиране.
Практическо задание, съдържащо:
· преобразуване на растерно във векторно изображение и обратно, използвайки предоставени файлове;
· изграждане на 3D обекти;
· обработване на видеоматериал;
· поставяне на обекта в 3D среда, осветяване, поставяне на материал и преобразуване в 2D обект чрез работа с render.
Изготвяне и защита на предварително зададен екипен проект
ЕРУ 9
Наименование на еди- Интернет технологии
ницата:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на про- Системен програмист
фесията:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Резултат от учене 9.1: Реализира web базирани системи
Знания
· Познава структурата на web документа и принципите при проектиране на
web страница
· Знае езици за описание на web страници
· Познава скриптов език за програмиране
· Познава системи за управление на съдържанието CMS (Content Management
System)
Умения
· Използва съответни езици за описание на структурата и съдържанието на
web страница
· Използва съответни езици за описание позиционирането на компонентите
и изгледа на web страница
· Осъществява връзка между web приложение и база от данни
· Създава web приложение с помощта на съответни езици за програмиране
· Създава web приложения, базирани на системи за управление на съдържанието
Компетентности
· Самостоятелно или в екип създава web приложение
· Отговорно изпълнява индивидуалните задачи до успешно постигане на
крайния резултат
Средства за оценяване: Теоретични тестове и/или практически задания
Условия за провеждане · Компютър, на който да работят необходимите среди и системи
на оценяването:
· Интернет връзка
Критерии за оценяване: · Използва система за управление на съдържание за реализиране на web
приложение по задание от клиента
· Оформя web страница по задание от клиента чрез езици за описание на
web съдържание
· Избира средства и самостоятелно реализира web приложение по задание
на клиента
Резултат от учене 9.2: Разработва мрежови приложения
Знания
· Познава OSI еталонен мрежови модел
· Познава основните интернет протоколи – TCP и UDP
· Познава примери за протоколи от приложно ниво
· Знае основните принципи за създаване на TCP сървърно приложение
· Знае основните принципи за създаване на TCP клиентско приложение
· Знае какво е ресурс и какво е идентификатор на ресурс – URI, URL
· Знае структурата, формата и основните елементи на http заявките
· Познава основните методи на http протокола
· Знае ролите на отделните части от модел-изглед-контролер архитектурата
и основните начини за генериране на изгледи
· Познава основните начини за създаване на модели и тяхното съхраняване
в база от данни
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Умения

· Инсталира, конфигурира и администрира мрежови сървър
· Реализира клиент/сървърно приложение на базата на TCP/IP протоколен
стек
· Създава сървърно http приложение
· Прилага основните методи на http протокола за обмен на информация в
мрежова среда
· Създава http приложение, следващо архитектурата модел-изглед-контролер

Компетентности

· Самостоятелно и отговорно инсталира и управлява мрежови сървър, върху
който работят web базирани приложения
· Самостоятелно и/или в екип създава мрежово клиент-сървър приложение,
като използва протоколи на приложно, мрежово и транспортно ниво
· Отговорно изпълнява индивидуалните задачи до успешно постигане на
крайния резултат

Средства за оценяване: Теоретични тестове и/или практически задания
Условия за провеждане Компютър, на който да работят необходимите среди, системи и продукти
на оценяването:
· Интернет достъп
Критерии за оценяване: · Обяснява съществуващите протоколи и тяхното приложение
· Стартира готово web приложение върху предварително инсталиран и конфигуриран web сървър
· Инсталира и конфигурира web сървър
· Създава мрежово клиент-сървър приложение
· Избира подходящи протоколи и технологии за реализация на мрежово
клиент-сървър приложение
ЕРУ 10
Наименование на еди- Програмиране на вградени микрокомпютърни системи
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Системен програмист
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1: Проектира и създава управляващ софтуер с помощта на езици от високо ниво
Знания

·
·
·
·

Умения

· Използва съвременни методи за проектиране и разработка
софтуер
· Избира и използва подходящи развойни средства
· Използва език от високо ниво за създаване на управляващ
· Създава нови и използва съществуващи софтуерни модули
· Познава взаимодействието между софтуера и периферните

Компетентности

Разбира методите за проектиране и разработка на управляващ софтуер
Познава съвременни средства за разработка на управляващ софтуер
Владее езици от високо ниво за програмиране на вградени системи
Разпознава специфичните изисквания и особености на софтуера, предназначен за вградени системи
· Познава интерфейсите и инструментите за програмиране на вградени системи
на управляващ
софтуер
и библиотеки
устройства

· Самостоятелно или в екип разработва управляващ софтуер съобразно поставени изисквания
· Подхожда творчески при програмиране на системата и проверка на нейната
работоспособност посредством специализирани интерфейси
· Изпълнява отговорно индивидуалните задачи до успешно постигане на
крайния резултат
· Иновативно прилага съвременни методи и средства за разработка на софтуер
за вградени микрокомпютърни системи

Средства за оценяване: Теоретични тестове и/или практически задания
Условия за провеждане · Микрокомпютър
на оценяването:
· Среда за програмиране на вградени микрокомпютърни системи на език от
високо ниво
· Платка/развойна система, на която да се пусне софтуерът
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Критерии за оценяване: · Обяснява и използва функционалните възможности на съвременните среди
за разработка на управляващ софтуер
· Съставя управляващи програми на език от високо ниво, които да използват
различни функционални възможности на съвременните вградени микрокомпютърни системи
Резултат от учене 10.2: Трасиране, оптимизиране и настройване на управляващ софтуер за вградени
микрокомпютърни системи
Знания

· Познава инструменти за трасиране и оптимизиране на управляващ софтуер
за вградени микрокомпютърни системи
· Познава методи за откриване на проблеми

Умения

· Избира и използва инструменти за трасиране на управляващ софтуер
· Използва инструменти за измерване на електрически сигнали и величини
· Владее методи за откриване на проблеми

Компетентности

· Целесъобразно избира и използва подходящи инструменти за трасиране на
управляващ софтуер
· Проявява съобразителност при откриване и отстраняване на съществуващи
проблеми на управляващ софтуер

Средства за оценяване: Теоретични тестове и/или практически задания
Условия за провеждане · Компютър с подходящи инструменти за трасиране
на оценяването:
· Инструменти за измерване на електрически сигнали и величини при вградени микрокомпютърни системи
· Вградена микрокомпютърна система с подходящо захранване
Критерии за оценяване: · Използва специфичните функционални възможности на инструмент за
трасиране
· Измерва електрически сигнали и величини при вградени микрокомпютърни
системи
· Открива съществуващи проблеми на управляващия софтуер
· Коригира съществуващи проблеми на управляващия софтуер
Резултат от учене 10.3: Използва функционалността на операционни системи за вградени микрокомпютърни системи
Знания

· Познава принципите на работа на операционни системи за вградени микрокомпютърни системи
· Познава съвременни операционни системи зa вградени микрокомпютърни
системи
· Разбира системите за работа в реално време

Умения

· Обяснява основните функции на операционните системи за вградени микрокомпютърни системи
· Преценява и избира операционни системи за вградени микрокомпютърни
системи
· Променя модули/драйвери на съществуващи операционни системи

Компетентности

· Самостоятелно избира подходяща операционна система за реализацията на
управляващ софтуер
· Прецизно и точно адаптира и настройва операционна система за работа
върху вградена микрокомпютърна система

Средства за оценяване: Теоретични тестове и/или практически задания
Условия за провеждане · Вградена микрокомпютърна система
на оценяването:
· Операционна система за вградена микрокомпютърна система
· Компютър със средства за настройка и адаптиране на операционна система
за вградени микрокомпютърни системи
Критерии за оценяване: · Обяснява функционалните възможности на операционни системи за вградени микрокомпютърни системи
· Сравнява операционни системи за вградени микрокомпютърни системи
· Инсталира подходяща операционна система за управляващ софтуер
· Настройва операционна система за работа върху вградена микрокомпютърна
система
ЕРУ 11
Наименование на еди- Софтуерно инженерство
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Наименование на про- Системен програмист
фесията:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Резултат от учене 11.1: Познава и използва среди за софтуерен инженеринг
Знания
· Познава начина на работа с различни дистрибутирани и централизирани
системи за управление на код
· Познава начина на работа с различни системи за управление на проблемите
и разпределение на задачите
Умения
· Създава и конфигурира хранилище за споделяне на код
· Документира правилно всяка промяна в хранилището
· Разрешава конфликти, възникнали при паралелна промяна на кода от повече
членове на екипа
· Регистрира задача в система за управление на задачи
· Използва различните състояния в жизнения цикъл на задачата
· Свързва изпълнението на една задача с промените на кода в хранилището
Компетентности
· Подхожда отговорно, гъвкаво и толерантно при споделяне и управление на
версиите на кода в екипна среда
· Отговорно, гъвкаво и толерантно споделя и синхронизира задачите за разработка в екипна среда
Резултат от учене 11.2: Проектира софтуер
Знания
· Използва интегрирана система за разработка на приложения
· Познава автоматизирани средства за разучаване на кода и откриване на
грешки
· Познава средствата за описване структурата на една софтуерна система
· Познава различни библиотеки извън стандартните и налични по подразбиране в съответните език, платформа и среда
· Познава терминологията, описваща различни софтуерни архитектури и
шаблони за разработка
· Разбира начините за изграждане на междукомпонентна комуникация
Умения
· Работи с различни среди за разработка
· Използва функционалност за разучаване на кода и изясняване на грешките
(Debug) в различни среди за разработка
· Разчита и изгражда UML диаграми
· Интегрира външни библиотеки
Компетентности
· Използва самостоятелно различни среди за разработка на приложения
· Открива самостоятелно грешки и неточности в съществуващи приложения
· Прецизно и точно описва и аргументира изградената софтуерна архитектура
Резултат от учене 11.3: Интегрира и тества софтуер
Знания
· Познава принципи, методи и средства за тестване на софтуер
· Познава възможностите за изграждане на тестове на ниво програмна единица (функция или обект)
· Познава възможностите и правилата за изграждане на тестове, интегриращи
няколко програмни единици (функции или обекти)
· Познава структурата на един тест, изграден от клиента
· Познава средствата за поставяне на основните изисквания към тестовете и
продуктивния код и за следене на тези изисквания
· Познава инструменти за документиране и представяне на информация за
теста
Умения
· Извършва тестване на функции, модули и цялостен продукт
· Изгражда unit тестове
· Изгражда интеграционни тестове
· Изгражда и описва набор от стъпки, през които би преминал клиентът при
използване на продукта
· Използва средства за определяне покритието на кода от страна на тестовете
(code coverage)
· Използва средства за определяне на повтарящи се части в кода
· Обобщава, документира и представя резултатите от тестването
Компетентности

· Конфигурира самостоятелно изпълнението на готови тестове върху готов
програмен продукт
· Подбира и аргументира избора на средства за тестване на готов програмен
продукт
· Създава автоматизирани тестове за проверка работоспособността на текущо
разработвани програмни единици

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 89

Резултат от учене 11.4: Владее процеси за разработка на софтуер
Знания

· Познава последователни, гъвкави и итеративни процеси за разработване на
софтуер и ролите на участниците в тях
· Познава начините за анализ и спецификация на изискванията от клиента
· Познава начините за моделиране на сценарий по потребителски интерфейс
по спецификация от страна на клиента
· Познава системи за постоянна интеграция (build)

Умения

· Следва последователен, гъвкав или итеративен процес на работа
· Насочва клиента с въпроси относно изискваната функционалност
· Допълва спецификация на поведението на софтуерна система на база изискванията на клиента
· Използва системи за постоянна интеграция

Компетентности

· Прецизно следва процес при разработване на софтуер
· Използва правилно системи за постоянна интеграция

Резултат от учене 11.5: Документира софтуер
Знания

·
·
·
·

Умения

· Разработва ръководство за потребителя и техническа документация
· Описва публичните части на програмния продукт
· Оптимизира информацията за изградената система

Компетентности

· Документира самостоятелно програмен продукт
· Популяризира информацията за програмен продукт в интернет пространството

Знае изискванията за документиране на програмен продукт
Разпознава различните видове документация
Познава средствата за документиране на програмен продукт
Познава правилата за описание на публични методи за достъп до програмен
продукт
· Познава начините за описание и популяризиране на изградения програмен
продукт

Средства за оценяване: Теоретични тестове и/или практически задания
Условия за провеждане · Компютър, на който да работят необходимите среди
на оценяването:
· Интернет достъп
Критерии за оценяване: ·
·
·
·
·
·

Споделя код в хранилище за код
Документира готов програмен продукт
Изпълнява тестове върху програмен продукт
Обяснява ролята си в избран процес на разработка
Имплементира тестове за програмен продукт
Изгражда план за имплементация на програмен продукт спрямо избран
процес

ЕРУ 12
Наименование на еди- Бази данни
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Системен програмист
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 12.1: Планира и проектира релационни бази данни
Знания

· Познава основните понятия на бази данни
· Класифицира видовете бази данни
· Познава моделите на данните, обекти и връзки между тях, принципите и
методите за проектиране
· Познава средства за проектиране на бази данни

Умения

·
·
·
·

Изброява и обяснява етапите на проектиране на релационни бази данни
Използва основните компоненти на релационния модел на бази данни
Обосновава избора на обекти, типове данни и връзки между тях
Проектира логически и физически модел на база данни
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· Коректно проектира база данни за ефективна работа на информационната
система
· Проектира самостоятелно или в екип логически и физически модел на база
данни, отговарящ на изискванията на клиента

Резултат от учене 12.2: Създава бази данни и използва система за управлението им
Знания

· Изброява разпространени системи за управление на бази данни (СУБД) и
описва структурата и основните им характеристики
· Познава работната среда и основните обекти в СУБД
· Познава типовете данни, използвани в съответната СУБД, изброява основни
оператори, вградени стандартни функции, идентификатори
· Познава същността на релационния език SQL
· Знае начините за създаване на таблици и връзки между тях чрез графичен
потребителски интерфейс и със средствата на език от високо ниво (SQL)
· Познава възможностите за търсене, филтриране и сортиране на данните в
таблиците
· Изброява и обяснява същността на видовете запитвания
· Знае начините за създаване на запитвания чрез графичен потребителски
интерфейс и чрез езици от високо ниво (SQL)

Умения

· Създава база данни и релации в конкретна СУБД, дефинира полетата на
релации и подбира подходящи типове данни за полетата
· Задава първични и външни ключове и индекси и осъществява връзките
между таблиците
· Въвежда и редактира данни в таблиците на база данни
· Създава заявки и отчети за нуждите на клиента

Компетентности

· Прецизно създава и модифицира релационна база данни, използвайки предварително проектиран модел
· Отговорно създава и модифицира запитвания към база данни, точно съответстващи на изискванията на клиента
· Отговорно тества запитвания към база данни, точно съответстващи на
изискванията на клиента

Резултат от учене 12.3: Използва средства за валидиране и защита на данни
Знания

· Познава различните нива, средства и инструменти за защита на данните в
СУБД
· Изброява и обяснява етапите на планиране на защитата на база данни
· Познава техниките за ограничаване на неоторизиран достъп
· Познава свойствата за достъп до полетата, както и настройките на релацион
ните връзки

Умения

· Планира защита на данни
· Настройва права за достъп на потребителите на СУБД
· Конфигурира правилна валидация на данни в СУБД

Компетентности

· Отговорно и прецизно осигурява защита на данните в СУБД срещу неоторизиран достъп

Резултат от учене 12.4: Създава приложения, използващи релационни бази данни
Знания

· Познава възможностите на конкретен програмен език за създаване на мрежови приложения с архитектура клиент-сървър, използващи релационни
бази данни

Умения

· Създава приложения, използващи релационни бази данни

Компетентности

· Създава самостоятелно или в екип приложение за достъп до СУБД според
изискванията на клиента

Средства за оценяване: Теоретични тестове и/или практически задания
Условия за провеждане · Компютър, на който да работят необходимите среди
на оценяването:
· Интернет достъп
Критерии за оценяване: ·
·
·
·
·
·

Проектира логическа схема на релационна база данни
Инсталира и конфигурира СУБД
Създава физически модел на релационна база данни
Осъществява достъп до база данни чрез заявки
Конфигурира нива на достъп до данни
Реализира приложение, използващо база данни
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ЕРУ 13
Наименование на еди- Компютърни мрежи
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Системен програмист
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 13.1: Познава преносни среди, мрежови устройства и реализира физическа свързаност на локална мрежа
Знания

· Познава видове мрежи
· Различава типовете физически и логически топологии на мрежовите архитектури
· Познава типовете преносни среди
· Познава и различава видовете съединители за мрежови кабели
· Познава основните типове мрежови устройства и техните функции
· Различава видовете мрежови интерфейси и особеностите на отделните
типове свързаност за осъществяване на комуникация

Умения

· Избира подходяща мрежова архитектура в съответствие с поставените
изискв ания
· Избира подходяща преносна среда, съединители и интерфейси съгласно
зададени изисквания
· Избира подходящи устройства за реализирането на мрежова архитектура
· Монтира съединители към различни видове мрежови кабели
· Осигурява свързаност между мрежови устройства и/или компютри с подходящ интерфейс към дадена преносна среда

Компетентности

· Целенасочено и съобразително планира цялостната концепция за изграждане
на мрежова архитектура според зададените потребителски изисквания
· Самостоятелно и точно изгражда физическа свързаност между компютри
и/или мрежови устройства в локална мрежа с предварително зададени
изисквания
· Реализира Линукс администрация и Windows администрация – конфигуриране на роли, дефиниране права на достъп, осигуряване на сигурност

Резултат от учене 13.2: Познава мрежовите модели, протоколи, услуги и стандарти и конфигурира
мрежови устройства в локална мрежа
Знания

·
·
·
·

Умения

· Монтира съединители към различни видове мрежови кабели
· Избира подходяща преносна среда, съединители и интерфейси съгласно
зададени изисквания
· Избира подходящи устройства за реализиране на мрежова архитектура
· Осигурява свързаност между мрежови устройства и/или компютри с подходящ интерфейс към дадена преносна среда

Компетентности

· Изграждане на физическа свързаност между компютри и/или мрежови
устройства в архитектура с предварително зададени изисквания

Познава типовете преносни среди
Познава и различава видовете съединители за мрежови кабели
Познава основните типове мрежови устройства и техните функции
Различава видовете мрежови интерфейси и особеностите на отделните
типове свързаност за осъществяване на комуникация

Средства за оценяване: Теоретични тестове и/или практически задания
Условия за провеждане · Преносни среди
на оценяването:
· Инструменти за монтаж на съединители на мрежови кабели
· Инструменти за тест на свързаност и кабели
· Мрежови устройства
Критерии за оценяване: ·
·
·
·
·

Обяснява и класифицира видове мрежи, топологии и преносни среди
Обяснява функционалност и предназначение на мрежови устройства
Изгражда физическа свързаност на локална компютърна мрежа
Реализира логическа свързаност на локална компютърна мрежа
Тест на свързаността на локална компютърна мрежа
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Резултат от учене 13.3: Прилага интернет протоколи и услуги
Знания
· Познава работата на услугата World Wide Web и протоколи HTTP и HTTPS
· Познава принципа на действие на услуга за електронна поща и протоколи
SMTP и POP3
· Познава начините за осигуряване на услуга за обмен на файлове FTP и
отдалечен достъп SSH
· Познава йерархичната архитектура и механизма на работа на услугата DNS
Умения
· Използва протоколи SMTP и POP3 за изграждане на услугата електронна
поща
· Осигурява услугата извличане на уеб съдържание чрез HTTP протокол
· Осигурява отдалечен достъп до мрежови устройства чрез съответните протоколи и услуги
· Използва протокол FTP за осигуряване на услуга за обмен на файлове
· Предоставя DNS услуга за връзка между уеб адрес и IP адрес
Компетентности
· Целенасочено използва основните интернет протоколи и услуги
Резултат от учене 13.4: Проектира и създава приложения, използващи мрежова комуникация
Знания
· Познава заложените в операционната система функции за осигуряване на
мрежова свързаност
· Владее функции за създаване на мрежова комуникация между различни
приложения
· Владее език от високо ниво за изграждане на приложения, поддържащи
мрежова комуникация
Умения
· Използва функции на операционната система за изграждане на мрежова
свързаност
· Реализира програмни решения, използващи протoколи за обмен на данни
· Използва инструменти за създаване на клиент-сървър приложение, което
поддържа функционалност за комуникация по мрежата
Компетентности
· Самостоятелно създава приложение за мрежова комуникация
Средства за оценяване: Теоретични тестове и/или практически задания
Условия за провеждане · Компютри, на които да работят необходимите среди
на оценяването:
· Интернет достъп
Критерии за оценяване: · Осъществява достъп и обмен на файлове между два компютъра
· Конфигурира услуги за електронна поща
· Конфигурира DNS информация
· Изгражда мрежово приложение
ЕРУ 14
Наименование на еди- Вградени микропроцесорни системи
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Системен програмист
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 14.1: Познава архитектури на микропроцесори и микроконтролери
Знания

·
·
·
·
·

Умения

· Търси и проучва каталожна информация
· Систематизира и използва техническа документация и източници на информация
· Различава микропроцесорни архитектури
· Различава и сравнява микропроцесори със система от инструкции CISC и
RISC
· Сравнява архитектури Фон Нойман и Харвард
· Използва системата инструкции и съставя управляващи програми

Познава и описва основните блокове на микропроцесора и микроконтролера
Познава съвременни архитектури на 32- и 64-разрядни микропроцесори
Познава съвременни 8/16 и 32-разрядни микроконтролери
Знае базови критерии за избор на микропроцесор и микроконтролер
Познава системата инструкции, програмен модел и видове адресации на
различни микропроцесори
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· Систематично обобщава информация за архитектурата на поколенията
микропроцесори и микроконтролери
· Мотивирано подбира по определени критерии подходящи микропроцесори
и микроконтролери
· Самостоятелно осигурява съответствието на архитектурата на микроконтролера с техническите изисквания и каталожната информация
· Създава самостоятелно управляващи програми с помощта на асемблерен
език

Резултат от учене 14.2: Познава организацията и принципа на работа на вградени микрокомпютърни
системи
Знания

· Познава принципа на работа на вградени микрокомпютърни системи
· Познава периферните устройства на вградена микрокомпютърна система и
описва техните функции
· Познава системната шина и интерфейсите за свързване на периферни устройства
· Знае схемотехническите символи, означения и стандарти в принципните
електрически схеми на вградени микрокомпютърни системи

Умения

· Анализира и сравнява по зададени критерии съществуващи микрокомпютърни системи
· Разчита принципни електрически схеми на вградени микрокомпютърни
системи
· Предлага изменения в структурата и принципната електрическа схема на
вградена микрокомпютърна система, необходими за създаването на управляващия софтуер
· Различава, класифицира и описва функционалността на периферните устройства на вградена микрокомпютърна система
· Използва функционалността на вградена микрокомпютърна система за
управление на периферни устройства
· Използва системната шина и различните интерфейси за свързване на периферни устройства

Компетентности

· Аргументира и систематизира изменения в принципната електрическа схема
на вградена микрокомпютърна система
· Систематично обосновава алтернативни реализации на вградената микрокомпютърна система
· Съобразително и аналитично използва функционалността на вградена микрокомпютърна система за управление на периферни устройства

Средства за оценяване: Теоретични тестове и/или практически задания
Условия за провеждане · Учебна компютърна зала, компютри с инсталирана развойна среда и/или
на оценяването:
асемблер
· Система инструкции на микрокомпютърната архитектура за изпита
· Вградена микрокомпютърна система
· Подходящи периферни устройства
Критерии за оценяване: · Обяснява архитектурата на микропроцесори и микроконтролери и сравнява
техните специфични характеристики от гледна точка на конкретни приложения
· Обяснява структурата и принципната електрическа схема на вградена микрокомпютърна система
· Дефинира промени в структурата и принципната електрическа схема на
вградена микрокомпютърна система за управление на периферни устройства
за постигане на предварително зададена функционалност
· Описва системата инструкции на конкретна микропроцесорна и микроконтролерна архитектура и я използва за съставяне на програми на асемблерен
език
ЕРУ 15
Наименование на еди- Операционни системи
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Системен програмист
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Резултат от учене 15.1: Знае основните принципи, функции, процеси и структура на операционните
системи
Знания

· Познава същността, структурата и функциите на операционните системи
· Знае видовете операционни системи

Умения

· Идентифицира изискванията на клиента относно операционната система
· Намира и работи с информация за съвременните версии на операционни
системи
· Избира подходяща операционна система
· Различава условията за ползване на различните категории операционни
системи (частни, собственически, полусвободни и свободни лицензии)

Компетентности

· Самостоятелно и обосновано избира операционна система

Резултат от учене 15.2: Инсталира и настройва операционни системи
Знания

· Познава процесите и методите за инсталация
· Познава инструменти за настройка на операционна система
· Разбира виртуализацията на ниво операционна система

Умения

· Инсталира и настройва една или повече операционни системи
· Открива и инсталира подходящи драйвери и допълнителни софтуерни инструменти за настройка на операционна система
· Прилага виртуализация на ниво операционна система

Компетентности

· Инсталира самостоятелно и компетентно една или повече операционни
системи
· Отговорно и прецизно настройва операционна система
· Коректно използва инструментите за виртуализация на ниво операционна
система

Резултат от учене 15.3: Администрира операционни системи
Знания

·
·
·
·
·
·

Умения

· Прекратява и/или изтрива процеси и приложения
· Добавя потребители и задава права за достъп
· Използва функционалността на операционните системи, като прилага команди и скриптове и работи с файлови системи
· Работи с десктоп приложения за различни графични интерфейси
· Прилага инструментите за мрежова работа на операционна система
· Настройва операционна система
· Изпълнява updatе и backup
· Използва системните съобщения за решаване на проблеми с операционната система, като прилага специализирани програмни инструменти за
диагностика

Компетентности

· Самостоятелно настройва системните инструменти на операционната система
· Систематично обновява и извършва backup на операционната система
· Прецизно определя мрежовите функции на операционна система, системните
политики за нива на достъп и права върху системните ресурси на различни
категории потребители

Познава възможностите за администриране на операционна система
Разбира основните команди на командния интерпретатор
Различава видовете файлови системи
Познава графичните интерфейси на операционните системи
Познава мрежовите възможности на операционните системи
Познава средствата и начините за осигуряване на защитата и сигурността
на операционна система
· Прави разлика между инструментите за управление на процеси и задачи
· Познава междупроцесорните комуникации: съобщения, обща памет, семафори

Резултат от учене 15.4: Управлява взаимодействието на операционната система с приложен софтуер
Знания

· Разбира функционалността на ядрото на операционна система
· Познава принципите на многонишковото програмиране

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· Самостоятелно и коректно създава код, съответстващ на поставено задание,
използвайки функциите на ядрото

Използва
Използва
Използва
Използва

функционалността на ядрото при работа с паметта
функционалността на ядрото при работа с файловата система
функционалността на ядрото при работа с процесите
и реализира нишки
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Средства за оценяване: Теоретични тестове и/или практически задания
Условия за провеждане · Компютър, на който да работят необходимите среди
на оценяването:
· Локална мрежа
· Интернет достъп
· Инсталационни носители за една или повече операционни системи
· Инсталационни източници за допълнителни компоненти на операционна
система
Критерии за оценяване: · Избира самостоятелно подходяща операционна система, инсталира и настройва операционна система на един компютър
· Инсталира и настройва различни операционни системи и виртуална машина
на един компютър
· Определя прецизно мрежовите функции на операционна система, системните
политики за нива на достъп и права върху системните ресурси на различни
категории потребители
· Използва функционалността на ядрото при работа с процесите
ЕРУ 16
Наименование на еди- Компютърни системи и периферни устройства
ницата:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на про- Системен програмист
фесията:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Резултат от учене 16.1: Конфигурира и настройва компютърна система
Знания
· Познава основните видове компютърни архитектури и компоненти
· Познава основните видове процесори за компютърни системи
· Познава основните видове памети
· Познава средствата и методите за конфигуриране на компютърна система
· Познава средствата и методите за диагностика, тест и настройване на компютърна система
Умения
· Конфигурира компютърна система
· Настройва компютърна система
· Тества компютърна система с диагностичен софтуер
Компетентности
· Конфигурира самостоятелно и отговорно компютърна система за постигане
на оптимална функционалност
· Настройва и тества самостоятелно и прецизно компютърна система за
постигане на оптимална функционалност
Резултат от учене 16.2: Конфигурира и работи с основните видове периферни устройства
Знания
· Познава предназначението и характеристиките на видовете периферни устройства
· Познава устройството и принципа на действие на основните видове периферни устройства
· Познава средствата и начините за инсталиране и свързване на периферни
устройства
Умения
· Определя характеристиките на периферни устройства
· Избира периферни устройства по дадени характеристики
· Разпознава интерфейси, кабели, адаптери и други устройства за свързване
на периферни устройства
· Свързва периферни устройства към компютърната система
· Инсталира и поддържа драйвери за периферни устройства
Компетентности
· Конфигурира, настройва и тества самостоятелно периферни устройства за
постигане на оптимална функционалност
Средства за оценяване: Теоретични тестове и/или практически задания
Условия за провеждане · Периферни устройства
на оценяването:
· Системен софтуер, включващ операционна система и подходящи драйвери
· Софтуер за тестване
Критерии за оценяване: · Владее инструменти за конфигуриране на компютърни системи и периферни
устройства
· Владее инструменти за настройка и тест на компютърни системи и периферни устройства
· Постига оптимална функционалност на компютърна система
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4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в компютърни зали, а по практика – в компютърни
зали, учебни лаборатории или базови обекти
във фирми с предварително сключени договори.
За постигане целите на обучението материалната база трябва да включва:
4.1. Учебен кабинет
4.1.1. Основно оборудване – у чебни маси,
столове, учебна дъска, платно за прожектиране,
мултимедийни и други средства за обучение и
дидактическа техника.
4.1.2. Учебни пособия – онагледяващи табла,
учебни видеофилми, програмни продукти.
4.1.3. Компютърна зала – включва индивидуални компютърни работни места, оборудвани с
необходимия за учебния процес хардуер и софтуер, осигурен достъп до интернет, мултимедиен
проектор.
4.2. Учебна лаборатория
Учебните лаборатории се оборудват с хардуерни и софтуерни средства, достъп до интернет,
както и със съответни помагала.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и с методическите изисквания. За
работно място се счита площта, върху която се
намират хардуерните и софтуерните средства,
необходими за работа.
Нормативните изисквания към учебната лаборатория са в съответствие с дейностите, които
ще се извършват в нея, с видовете технологични
процеси, с ергономичните, естетичните изисквания и с методическите указания.
4.2.1. Основно оборудване:
– компютърни работни места – по едно на
всеки обучаем;
– различни видове периферни устройства,
необходими за учебния процес;
– хардуер и софтуер, необходим за учебния
процес.
5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните предмети/
модули от общата професионална подготовка
имат лица с висше образование по специалност
от следните професионални направления от Класификатора на областите на висше образование
и професионалните направления, утвърден от
Министерския съвет с Постановление № 125 от
2002 г. (посл. доп., бр. 94 от 2005 г.):
· О бласт на висше образование „Социални,
стопански и правни науки“:
Професионално направление „Администрация и управление“;
Професионално направление „Икономика“.
· О бласт на висше образование „Технически
науки“;
· О бласт на висше образование „Здравеопазване и спорт“:
Професионално направление „Медицина“.
Право да преподават по учебните предмети
от отрасловата и специфичната професионална
подготовка (теория и практика на професията)
имат лица с висше образование по специалности от следните професионални направления
според Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления:
· О бласт на висше образование „Социални,
стопански и правни науки“:
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Професионално направление „Администрация и управление“;
Професионално направление „Икономика“;
Професионално направление „Право“.
· О бласт на висше образование „Природни
науки, математика и информатика“:
Професионално направление „Информатика и компютърни науки“.
· О бласт на висше образование „Хуманитарни науки“:
Професионално направление „Филология“.
· О бласт на висше образование „Технически
науки“:
Професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“;
Професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, могат да преподават
лица без висше образование и без професионална
квалификация „учител“, ако са придобили професионална квалификация по професия „Системен
програмист“ 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.
Списък на използваните съкращения
ЗБУТ – здравословни и безопасни условия
на труд
КС – компютърна система
ИКТ – информационни и комуникационни
технологии
ИТ – информационни технологии
СУБД – системи за управление на бази данни
ПУ – периферни устройства
IDE – интегрирана среда за разработка
CMS (Content Management System) – системи
за управление на съдържанието
Debug – функционалност за разучаване на
кода и изясняване на грешките
UML (Unified Modeling Language) – унифициран език за моделиране
Build – системи за постоянна интеграция
SQL – език за структурирани запитвания
WWW – World Wide Web
HTTP (hypertext transfer protocol) – протокол
за трансфер на хипертекст
FTP (File Transfer Protocol) – протокол за
пренос на файлове
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – интернет
стандарт host-to-host имейл транспортен протокол
POP3 (Post Office Protocol, version 3) – протокол
за извличане на получена електронна поща от
e-mail сървър върху клиентски компютър
DNS (Domain Name System) – система за имена
на домейните
CISC (Complex Instruction Set Computer) – компютър с пълна (разширена) система от инструкции Reduced
RISC (Reduced Instruction Set Computer) – компютър с редуцирана система от инструкции
8996
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2012 г. за реда за регистриране,
подновяване на регистрацията и контрол по
Схемата на Общността за управление по околна
среда и одит (EMAS) (ДВ, бр. 55 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 4, т. 1 думите „както и за размера на
дължимата такса за регистрация съгласно чл. 6,
ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират
в системата на МОСВ, приета с ПМС № 136
от 2011 г. (ДВ, бр. 39 от 2011 г.)“ се заличават.
§ 2. В чл. 5, ал. 2 числото „75“ се заменя
с „45“.
§ 3. В чл. 7:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. открива процедура за подновяване на
регистрацията, за което писмено уведомява
организацията, или“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. не открива процедура за подновяване
на регистрацията в случай на констатирани
неточности или пропуски в документацията,
за което писмено уведомява организацията,
както и за срока по чл. 13, ал. 1, т. 4.“
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 в края на изречението се
добавят думите „с изключение на годините,
в които организациите, ползващи се от дерогацията за малки организации съгласно
чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1221/2009, предават незаверена актуализирана екологична
декларация;“.
2. В ал. 2 числото „45“ е заменя с „30“.
§ 5. Навсякъде в текста думата „заявителя“
се заменя с „организацията“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Нено Димов
9071

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № Н-3 от 2011 г. за условията, размерите
и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето,
които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и
цивилните служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия (ДВ, бр. 17 от 2011 г.)
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Риск за живота и здравето е налице в случай, че фактор на работната среда по
чл. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 превишава установените
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нива в раздели I, II и III на приложение № 1
и граничните стойности на химичните агенти
във въздуха на работното място, посочени в
приложение № 1 от Наредба № 13 от 2003 г.
за защита на работещите от рискове, свързани
с експозиция на химични агенти при работа
(ДВ, бр. 8 от 2004 г.). Задължително изискване
при определяне на степента на тези рискове
за живота и здравето е те да действат не помалко от половината от законоустановеното
служебно/работно време.
(2) Риск за живота и здравето е налице при
наличие на някой от факторите на работната
среда по чл. 2, т. 7 или 8 съгласно раздели IV
и V от приложение № 1.“
§ 2. В чл. 4 думите „чл. 16, ал. 1“ се заменят
с „чл. 16, ал. 1 и 2“.
§ 3. Член 5 се изменя така:
,,Чл. 5. Определяне на наличието на рискове за живота и здравето е резултат от
измерване на факторите на работната среда
по чл. 2, т. 1 – 7 с издадени протоколи от
измерването им и изготвена/преразгледана
оценка на риска за здравето и безопасността
при работа на военнослужещите и цивилните
служители съгласно одобрена от министъра
на отбраната методика за оценка на риска.“
§ 4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Постоянният секретар на отбраната – за работните места в Министерството
на отбраната, ръководителите на структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната – за работните места в съответните
структури, и командирите (началниците) на
военни формирования – за работните места в
съответните формирования, отправят искания
за измерване на факторите на работната среда
по чл. 2, т. 1 – 7 до Научноприложния център
по военна епидемиология и хигиена към Военномедицинска академия (НПЦВЕХ – ВМА).
Измерванията се извършват в съответствие с
действащото законодателство от длъжностни
лица от НПЦВЕХ – ВМА.
(2) Началникът на НПЦВЕХ – ВМА, писмено уведомява длъжностното лице по ал. 1
за датата на посещението, което не може да
бъде по-късно от 30 работни дни от постъпване на искането.
(3) За резултатите от измерванията се
съставят протоколи по образец. Протоколите от измерванията се изготвят в срок не по
дълъг от 20 работни дни от посещаването на
работните места.
(4) Валидността на протоколите е 3 години
от датата на издаването им. Образците на протоколите се разработват от НПЦВЕХ – ВМА,
и се обявяват със заповед от началника на
Военномедицинска академия.“
§ 5. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Нови искания за измерване на
факторите на работната среда се отправят
в срок от:
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1. тридесет работни дни преди изтичане на
срока на действие на протоколите;
2. седем работни дни от възникването
на обстоятелства, които са от естество да
повл и я я т върх у фа к т ори т е на рабо т ната
среда – въвеждане на нови производствени
процеси, оборудване, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения,
реконструкция на съществуващи и др.;
3. седем работни дни от предприемане на
мерки по отстраняване, ограничаване или намаляване на рисковете за живота и здравето.“
§ 6. В чл. 12, ал. 1 думите „през повече
от половината“ се заменят с „не по-малко“.
§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Влажност на въздуха“ се
заменят с „Относителна влажност на въздуха“.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Когато по технологична необходимост
показател „Относителна влажност на въздуха“
е различен от определените допустими или
оптимални гранични стойности за относителна
влажност на въздуха на работни места, регламентирани в Наредба № РД-07-3 от 2014 г. за
минималните изисквания за микроклимата
на работните места (ДВ, бр. 63 от 2014 г.),
е налице първа степен на риск на фактора
„Микроклимат“.“
3. Създава се ал. 11:
,,(11) Работни помещения, в които няма
производствени източници на топлина показател „Температура“ не се оценява независимо
от колебанията на температурата в тях през
топъл или студен период на годината.“
§ 8. В чл. 15, ал. 1, т. 2 думите „раздел II“
се заменят с „от Наредба № 13 от 2003 г. за
защита на работещите от рискове, свързани
с експозиция на химични агенти при работа“.
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „раздел III“ се заменят
с „раздел II“.
2. Алинея 2 се изменя така:
,,(2) Риск за живота и здравето, произтичащ
от фактор „Шум“ по смисъла на тази наредба, е налице, когато експозицията на шум е
равна или по-голяма от горните стойности
на експозиция за предприемане на действие:
85 dB(A) eq.“
3. Създава се ал. 3:
,,(3) При прилагане на граничните стойности на експозиция на шум специалистите от
НПЦВЕХ – ВМА, изчисляват и отразяват в
протоколите за измерване на производствен
шум действителната експозиция на работещите, като отчитат намаляването на шума
от използваните лични предпазни средства
за защита на слуха съгласно чл. 3, ал. 2 от
Наредба № 6 от 20 05 г. за минима лните
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изисквания за осигуряване на здравето и
безопасността на работещите при рискове,
свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70
от 2005 г.).“
§ 10. В чл. 19, ал. 1 се изменя така:
,,(1) Степента на риск на фактора „Електромагнитни полета“ се определя от действащите на работното място показатели на този
фактор – ,,Електромагнитни полета от 1 Hz до
10 MHz – нетоплинни ефекти“, „Електромагнитни полета от 1 Hz до 10 MHz – топлинни
ефекти“, „Електромагнитни полета от 100 KHz
до 300 GHz – топлинни ефекти“ и „Лазерни
лъчения“, съгласно приложение № 1.“
§ 11. В чл. 20 думите „раздел V“ се заменят
с „раздел IV“.
§ 12. В чл. 21, ал. 1, 2 и 3 думите „раздел VI“
се заменят с „раздел V“.
§ 13. В чл. 23, ал. 2, изречение второ след
думата „длъжността“ се добавя „номера на
картата“.
§ 14. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават т. 6 – 9:
„6. „Биологични материали“ са биологични
обекти и части от тях, биологични течности
и секрети, клетъчни култури, микробиални
посевки и други органични и неорганични
материали, които са източник на патогенни за
човека микроорганизми (бактерии, рикетсии,
вируси, гъбички и техните спори и токсини),
ектопаразити и ендопаразити.
7. „Дневно ниво на експозиция на шум“ е
времево претеглена средна стойност на нивата на експозиция на шум за 8-часов работен
ден, както е определено в стандарт БДС ISO
1999:2004, т. 3.6; то обхваща всички шумове
при работа, включително импулсен шум.
8. „Канцероген“ е вещество или смес, които
отговарят на критериите за класифициране
като канцерогенни в категория 1A или 1В,
посочените в приложение I към Регламент
(ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането,
етикетирането и опаковането на вещества и
смеси, за изменение и за отмяна на директиви
67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на
Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB, L 353 от
31.12.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 1272/2008).
9. „Мутаген“ е вещество или смес, които
отговарят на критерии за класифициране като
мутагенни за зародишните клетки в категория
1A или 1В, посочените в приложение I към
Регламент (ЕО) № 1272/2008.“
§ 15. Параграф 3 от заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 3. Указания по прилагането на наредбата дава дирекция „Социална политика“ на
Министерството на отбраната.“
§ 16. Приложение № 1 се изменя така:
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„Приложение № 1

I. МИКРОКЛИМАТ
№

Фактор на работната среда

Мярка

1
2
1. Студен период
а) Според категорията работа
Лека физическа работа

3

– температура

(първа)
4

Степени на риска
(втора)
(трета)
5
6

(четвърта)
7

°С

16,0 – 17,9
или
25,1 – 27,0

12,0 – 15,9
или
27,1 – 29,0

9,0 – 11,9
или
29,1 – 32,0

под 9,0
или
над 32,0

°С

12,0 – 14,9
или
23,1 – 25,0

10,0 – 11,9
или
25,1 – 27,0

7,0 – 9,9
или
27,1 – 30,0

под 7,0
или
над 30,0

°С

10,0 – 12,9
или
19,1 – 22,0

8,0 – 9,9
или
22,1 – 25,0

5,0 – 7,9
или
25,1- 28,0

под 5,0
или
над 28,0

°С

31,1 – 32,0

32,1 – 33,0

33,1 – 34,0

над 34,0

°С

31,1 – 32,0

32,1 – 33,0

33,1 – 34,0

над 34,0

°С
вт/м 2
или
ккал

29,1 – 31,0
350 – 500
0,5 – 0,7

31,1 – 32,0
500 – 700
0,7 – 1

32,1 – 33,0
700 – 100
над 1,6

над 33,0
над 1100
над 1,6

б) Физическа работа от средна тежест
– температура

в) Тежка физическа работа
– температура

2. Топъл период
а) Лека физическа работа
– температура
б) Физическа работа от средна
тежест
– температура
в) Тежка физическа работа
– температура
3. Интензитет на топлинното облъчване независимо от периода и физическото натоварване

II. ШУМ, ВИБРАЦИИ, ОСВЕТЛЕНИЕ
Степени на риска
№

Фактори на работната среда

1

2

1. Шум
– дневно ниво на експозиция на шум

Мярка
3

(първа)
4

dB(А) еq 85,0 – 90,0

(втора)

(трета)

(четвърта)

5

6

7

90,1 – 95,0

95,1 – 100,0

над 100,0

2. Вибрации
1. Предавани на система ръка – рамо

m/s -2

2,5 – 5,0

5,1 – 7,5

7,6 – 10,0

над 10,0

2. Предавани на цяло тяло

m/s -2

0,5 – 1,0

1,1 – 1,5

1,6 – 2,0

над 2,0

средна
точност

висока
точност

много
висока
точност

извънредно
висока
точност

0,51 – 1,00

0,31 – 0,50

0,15 – 0,30

до 0,15

4

3

2

1

300/150

400/200

1000/300

1500/400

3. Осветление
1. Характеристика на зрителната работа

2. Най-малък размер на обекта за различаване

mm

3. Категория на зрителната работа
4. Минимална допустима осветеност за
категория зрителна работа комбинирано
осветление/общо осветление

Lx
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ІII. ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА (ЕМП)
№

Показатели на фактоМярка
ра на работната среда

1

2

1.

Електромагнитни полета (ЕМП)

1.1. В честотния обхват от
1 Hz до 10 MHz
– нетоплинни ефекти

1.2. В честотния обхват от
100 KHz до 300 GHz
– топлинни ефекти

2.

3.

ЕМП с п ромиш лена
честота 50 Hz

Лазерни лъчения
Клас на лазерната
система

Степени на риска
(първа)

(втора)

(трета)

(четвърта)

3

4

5

6

7

V/m

от 0,1 % до 20 %
над ниските
стойности за
п р ед п р и е м а не
на действие

от 20,1 % до 40 %
над ниските
стойности за
п р ед п рие м а не
на действие

от 40,1 % до 60 %
над ниските
стойности за
п р ед п рие м а не
на действие

над 60 %
н а д н ис к и т е
стойности за
предприемане
на действие

от 0,1 % до 10 %
над висок ите
стойности за
п р ед п р и е м а не
на действие

от 10,1 % до 20 %
над висок ите
стойности за
п р ед п рие м а не
на действие

от 20,1 % до 30 %
над висок ите
стойности за
п р ед п рие м а не
на действие

над 30 %
над високите
стойности за
предприемане
на действие

V/m

от 0,1 % до 10 %
над стойностите
за предприемане на действие

от 10,1 % до 20 %
над стойностите
за предприемане на действие

от 20,1 % до 30 %
над стойностите
за предприемане на действие

над 30 %
над стойнос
тите за пред
п риема не на
действие

KV/m

от 0,1 % до 20 %
над ниските
стойности за
п р ед п р и е м а не
на действие

от 20,1 % до 40 %
над ниските
стойности за
п р ед п рие м а не
на действие

от 40,1 % до 60 %
над ниските
стойности за
п р ед п рие м а не
на действие

над 60 %
н а д н ис к и т е
стойности за
предприемане
на действие

от 0,1 % до 10 %
над висок ите
стойности за
п р ед п р и е м а не
на действие

от 10,1 % до 20 %
над висок ите
стойности за
п р ед п рие м а не
на действие

от 20,1 % до 30 %
над висок ите
стойности за
п р ед п рие м а не
на действие

над 30 %
над високите
стойности за
предприемане
на действие

клас 2

клас 3а

клас 3б

клас 4

IV. ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ:
І степен
Група А
Медицински персонал, извършващ диспансерно наблюдение за здравословното състояние
на работещите в среда на йонизиращи лъчения.
Първа степен
Група Б
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане
на нуклеарно-медицински уредби.
Работещи с електронни скениращи микроскопи с ускоряващо напрежение над 50 киловолта.
Работещи с рентгенови апарати за пролъчване
на багаж на пропусквателни пунктове.
Работещи по монтаж, ремонт и изпитване на
радиоактивни датчици на пожароизвестителни
системи.
Работещи по товаренето, разтоварването и
превозването на радиоактивни алфа- и бетаизточници и гама-източници с активност до 4
гигабекерела.
Персонал, зает с изпиране, изсушаване и гладене на облекло и бельо на работещи в радиоизо
топни лаборатории ТРЕТИ клас и на работещи
с материали с повишена радиоактивност.

Първа степен
Група В
Работещи със стационарни апарати за рентгенофлуоресцентен анализ с ускоряващо напрежение над 15 киловолта или радиоизотопни
източници.
Работещи по изпиране, изсушаване и гладене
на облекло и бельо в радиоизотопни лаборатории
от ВТОРИ и ПЪРВИ клас.
Работещи по изпитването, ремонта и поддържането на ускорители на елементарни частици
с енергия до 10 килоелектронволта.
Непосредствено работещи в лаборатории за
радиохимия, радиометрия и спектрометрия във
ведомствени и надведомствени служби и лаборатории за радиационен контрол на външната среда.
Работещи по товарене, разтоварване и превозване на гама-източници с активност от 4 до
37 гигабекерела.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане
на апаратура, в която има монтирани закрити
алфа- и бета-източници.
Работещи по монтаж, ремонт и демонтаж на
радиационните блокове на прибори за технологичен контрол, използващи закрити бета-източници
с активност до 2 гигабекерела.
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Втора степен
Група А
Работещи с терапевтични рентгенови уредби.
Работещи по изпитване, ремонт, поддържане
на уредби за рентгенови лъчи с напрежение до
300 киловолта.
Работещи с медицински рентгенови апарати
за немедицински цели.
Работещи с открити източници в лаборатории
ТРЕТИ клас.
Втора степен
Група Б
Работещи с медицински ускорители на електрони с енергия до 10 мегаелектронволта.
Работещи с апарати за рентгеноспектрален
анализ и автоматизирани апарати за рентгеноспектрален анализ и автоматизирани апарати
за рентгеноструктурен анализ със закрит сноп.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане
на апаратура, в която има монтирани закрити
източници с гама-емисия и активност до 2 гигабекерела.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане
на апарати, използващи рентгеново лъчение за
немедицински цели.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане
на ускорители на елементарни частици с енергия
над 10 мегаелектронволта.
Работещи със закрити гама-източници с активност до 2 гигабекерела.
Работещи по товарене, разтоварване и превоз
на закрити гама-източници с активност над 40
гигабекерела.
Заварчици, използващи ториеви електроди
при заваряване и газова среда.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане
на апаратура, в която има монтирани закрити
гама-източници с активност над 2 гигабекерела.
Работещи непосредствено в процедурните
помещения и помпени помещения на радонови
минерални бани.
Рабо т ещ и по дози ме т ри я, л ъчеза щ и та и
радиационна безопасност в надведомствени и
ведомствени служби и лаборатории.
Работещи по развиване на технологии за
работа с рентгенови и гама-дефектоскопи и по
контролиране спазването им.
Работещи по обучението и квалификацията
на персонала, обслужващ рентгенови и гамадефектоскопи.
Работещи с неутронни източници с поток до
10 неутрона в секунда.
Трета степен
Група А
Медицински и помощен персонал от състава
на екипи, извършващи оперативна дейност (включително и безкръвни репозиции) под рентгенов
контрол, в специализирани здравни заведения.
Работещи в рентген-диагностични екипи на
рентгенови отделения (кабинети).
Работещи в лаборатории за клинична дозиметрия и метрология на йонизиращи лъчения.
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Работещи в нуклеарномедицински, включително и радиоимунологични диагностични
лаборатории.
Работещи с апарати за рентгеноструктурен и
открит достъп до рентгенови снимки.
Работещи в стационарни рентгенови и гамадефектоскопни лаборатории или използващи
преносими дефектоскопи в стационарни условия.
Работещи със стационарни гама-облъчватели
с активност до 185 терабекерела.
Работещи по зареждане и разреждане на гама-облъчвателни установки с активност до 185
терабекерела.
Работещи със закрити гама-източници с активност над 2 килобекерела.
Трета степен
Група Б
Работещи с ускорители на заредени частици с
енергия над 10 мегаелектронволта (включително
ремонт и поддържане).
Работещи с уреди за телегама-терапия.
Работещи в рентгенови ангиографски кабинети.
Работещи с открити радиоактивни вещества
в лаборатории ВТОРИ клас.
Работещи с неутронни източници с поток над
10 3 неутрона в секунда или неутронни генератори
с поток до 10 8 неутрона в секунда.
Персонал, работещ с гама-линии с активност
над 37 гигабекерела.
Работещи със стационарни гама-облъчватели
с активност над 185 терабекерела.
Работещи в лаборатории и стационари за
терапевтично приложение на закрити и открити
радиоактивни вещества.
Работещи по монтажа, ремонта, поддържането
и презареждането на медицински гама-облъчвателни уредби.
Трета степен
Група В
Работещи с неутронни генератори с поток от
неутрони над 10 8 неутрона в секунда.
Работещи с подвижни гама-установки с активност над 37 терабекерела.
Работещи с открити източници на йонизиращи лъчения в радиоизотопни лаборатории
ПЪРВИ клас.
Четвърта степен
Група А
Работещи с преносими гама-дефектоскопи.
Работещи в лаборатории и стационари за
терапевтично приложение на закрити и открити
радиоактивни източници в институтски болници.
Работещи с медицински ускорители на заредени частици с енергия над 10 мегаелектронволта,
включително ремонт и поддържане.
V. ПРОИЗВОДСТВЕН РИСК
Първа степен
Група А
Работа, свързана с механично обработване
на дървен материал.
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Работещи с опитни незаразени животни във
вивариуми и опитни лаборатории.
Работи, свързани с опасност от изгаряне с
гореща вода над 60° С и прегрята пара.
Група Б
Работещи, при които вследствие на аварийни
ситуации е възможно изтичане на силно агресивни и силно токсични вещества.
Втора степен
Група А
Работещи в складове за ГСМ, в складови
бази, при съхраняването и превозването на
пропан-бутан и петролни продукти: нафта, горива – дизелови масла (авиационни, моторни,
хидравлични, турбинни, машинни, хладилни,
трансформаторни, отработени), мазут, смазки
(защитни, уплътнителни), суров нефт, гудрон,
парафин, цезерин, битуми, ацетон – цианхидрин,
пирозол (фракция С10), тежка пиролизна смола и
безир (неразфасован в малограмажни опаковки).
Участващи в транспорт и зареждане на летателни апарати със сгъстени газове, превоза на
взривоопасни товари: барут, динамит, амонит 6
суспензии – всички видове, амониево-селитрени
взривни вещества, грантоли, междинни детонатори, детониращи шнурове и капсули закъснители
за детониращи шнурове, огнепроводни шнурове
и всички останали взривни вещества и средства
за взривяване; товарите, посочени в първи клас
на Европейската спогодба за меж ду народен
превоз на опасни стоки по шосе и Правилника
за международен железопътен превоз на опасни
стоки; бензин, нитроцелулоза, терпентин, крезол,
толуен, ксилен, аризол, етилацетат, бутилацетат,
моностирен, хлор, керосин, етилова течност,
бутилен, етан, етилов оксид, пропан-бутан и
амоняк.
Работещи в помещения от втора група „повишена пожарна опасност“ клас П-І и П-II от
Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).
Фармацевти и помощник-фармацевти, работещи във ВМА, които приготвят лекарствени
форми за туберкулозни, инфекциозни, кожни и
онкологично болни.
Група Б
Работещи, чиито дейности са свързани с
получаването, обработването или употребата
на взривоопасни или пожароопасни вещества,
течности или горими газове, които съгласно
правилата и нормите за пожарна безопасност
при експлоатация на обектите са определени
в категория А – 1 от Наредба № 8121з-647 от
2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ,
бр. 89 от 2014 г.) и работещите в помещения от
трета група „експлозивна опасност“ – зона 1
и зона 21, от Наредба № Iз-1971 от 2009 г.
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Работещи с биологични материали.
Работещи постоянно с микробиологични,
бактериологични, вирусологични, имунологични, микологични, серологични, епизоологични,
протозоологични, хелминтологични (паразитологични и биохимични) материали.
Работа с опитни животни, заразени с инфекциозен материал и БОВ. Работа с трупен материал. Поддържащи апаратура и други инсталации
в помещения, в които се работи с посочените
материали.
Работещи в онкологични и фтизиатрични заведения, отделения и кабинети; акушер-гинеколози
и среден медицински персонал в гинекологични
отделения; клинични лаборанти; работещи в
лаборатории и центрове за трансфузионна хематология; работещи в звена за хемодиализа;
работещи в психиатрични здравни заведения;
работещи в кабинети и отделения с инфекциозни
дерматози и луетично болни; работещи в операционни отделения (зали), лекари по дентална
медицина.
Работа в специа лни работни помещени я
(чисти стаи).
Работещи, експонирани на канцерогени и/
или мутагени при работа.
Военнослужещи и цивилни служители, извършващи профилактика и ремонт на елект ри ческ и у редби и с ъор ъжен и я до 10 0 0 V,
без изк лючване на напрежението, съгласно
изискванията на Правилника за безопасност и
здраве при работа по електрообзавеждането с
напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.) и
притежаващи III, IV или V квалификационна
група за електробезопасност.
Работещи като електрозаварчици на двойни
дъна, корпусници и хеленгисти в кораборемонта.
Трета степен
Група А
Военнослужещи и цивилни служители, контролиращи изпитанията на боеприпаси и техните
елементи в Централния артилерийски технически
изпитателен полигон – Змейово (ЦАТИП).
Медицински лица, осигуряващи изпитанията
на боеприпаси и техните елементи в ЦАТИП.
Военнослужещи и цивилни служители, участващи в товаро-разтоварни дейности на боеприпаси и техните елементи, използвани за изпитания
в ЦАТИП.
Работещи в контакт с биологично активни
вещества, създаващи опасност от възникване на
особено опасни инфекции.
Работещи при изпитване и пълнене на стоманени бутилки за транспортиране на сгъстени,
втечнени и разтворени под налягане газове.
Военнослужещи и цивилни служители, участващи в производството, преноса и разпределението на електрическа енергия над 1000 V, съгласно
изискванията на Правилника за безопасност и
здраве при работа в електрически уредби на
електрически и топлофикационни централи и
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по електрически мрежи (ДВ, бр. 34 от 2004 г.)
и притежаващи III, IV или V квалификационна
група за електробезопасност, съгласно изискванията на горепосочения правилник.
Работещи с течни ракетни горива; токсични
химически вещества и техните прекурсори (БОВ).
Работещи с портални и мостови кабинкови
кранове.
Група Б
Военнослужещи и цивилни служители, които
осигуряват лабораторни и полигонни изпитания
на боеприпаси и техните елементи в ЦАТИП.
Работа под водата при дълбочина до 20 м.
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Четвърта степен
Г р у п а А
Военнослужещи и цивилни служители, пряко
заети в лабораторни и полигонни изпитания на
боеприпаси и техните елементи в ЦАТИП.
Г р у п а Б
Военнослужещи и цивилни служители, които
извършват и участват непосредствено в изкопаване, транспортиране и взривяване на неразриви и взривни остатъци, получени в процеса на
изпитване на боеприпаси и техните елементи в
ЦАТИП.“

§ 17. Приложение № 3 се изменя така:

„Приложение № 3
Оценки на степените на риск за живота и здравето
№
по
ред

Рискове за живота и здравето

Оценки на степените на риск
в точки
1

2

3

4

13

32

82

170

2.1. Химични вещества и съединения

18

42

82

170

2.2. Прах

18

42

82

170

1.

Микроклимат

2.

Химични агенти

3.

Шум

13

32

82

170

4.

Вибрации

13

32

60

110

5.

Осветление

10

15

30

50

6.

Електромагнитни полета
В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz – нетоплинни ефекти
– над ниските стойности за предприемане на действие

10

13

15

20

В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz – нетоплинни ефекти
– над високите стойности за предприемане на действие

23

35

65

110

В честотния обхват от 100 KHz до 300 GHz – топлинни ефекти
– над стойностите за предприемане на действие

23

35

65

110

ЕМП с промишлена честота 50 Hz
– над ниските стойности за предприемане на действие

10

13

15

20

ЕМП с промишлена честота 50 Hz
– над високите стойности за предприемане на действие

23

35

65

110

– А

70

135

195

325

– Б

80

165

225

375

– В

100

180

275

420

– риск А

10

35

120

380

– риск Б

20

55

320

420

7.

8.

Йонизиращи лъчения

Производствен риск

“
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§ 18. Приложение № 4 се изменя така:

„Приложение № 4

УТВЪРЖДАВАМ:
КОМАНДИР (НАЧАЛНИК):
_________________ (_________________)
КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО, КОИТО НЕ МОГАТ
ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ, ОГРАНИЧЕНИ ИЛИ НАМАЛЕНИ
№ ______/______.______.____________ г.
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ: ____________________________________________________________________________________
Гр./с. ______________________________________________________________________________________________________________
РАБОТНО МЯСТО: _____________________________________________________________________________________________
БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ: ________________________________________________________________________________________
Показатели на риска

Стойност на
показателя

Степен

Оценка

1

2

3

4

1. Микроклимат
а) температура – °С
б) топлинно излъчване – W/m 2
2. Химични агенти
2.1. Химични вещества и съединения:
........................................................................................................................
2.2. Прах:
........................................................................................................................
3. Шум – dBAeq
4. Вибрации – m.s

(-2)

– предавани на цялото тяло
– предавани на система ръка – рамо
5. Осветление – lx
6. Електромагнитни полета
В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz – нетоплинни ефекти – над
ниските стойности за предприемане на действие
В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz – нетоплинни ефекти – над
високите стойности за предприемане на действие
В честотния обхват от 100 KHz до 300 GHz – топлинни ефекти –
над стойностите за предприемане на действие
ЕМП с промишлена честота 50 Hz – над ниските стойности за
предприемане на действие
ЕМП с промишлена честота 50 Hz – над високите стойности за
предприемане на действие
7. Йонизиращи лъчения
8. Производствен риск
Оценка на рисковете за живота и здравето съгласно чл. 3, ал. 1:
Оценка на рисковете за живота и здравето съгласно чл. 3, ал. 2:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2. “

9153

Министър:
Красимир Каракачанов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 22
от 11 октомври 2018 г.

за техническите изисквания към корабите,
плаващи по вътрешните водни пътища
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. техническите изисквания към плавателните средства, плаващи по вътрешните
водни пътища, с цел подобряване условията
за безопасност на корабоплаването;
2. класификацията на вътрешните водни
пътища;
3. идентифицирането на плавателните средства, плаващи по вътрешните водни пътища.
Чл. 2. Тази наредба се прилага към следните плавателни средства:
1. кораби с дължина (L) 20 m или повече;
2. кораби, при които произведението от
дължината (L), широчината (B) и газенето
(Т) е обем от 100 m 3 или повече;
3. влекачи и тласкачи, предназначени за
влачене или тласкане на плавателните средства, посочени в т. 1 и 2, или на плаващо
оборудване, или за придвижването им на борд;
4. пътнически плавателни съдове;
5. плаващо оборудване;
6. плаващи устройства.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. фериботи;
2. военни кораби;
3. морски кораби, включително морски
влекачи и тласкачи:
а) експлоатирани или базирани в приливно-отливни води;
б) експлоатирани временно във вътрешните
водни пътища, при условие че разполагат със:
ба) свидетелство, удостоверяващо съответствие с Международната конвенция за
безопасност на човешкия живот на море
(SOLAS) от 1974 г. или равностойно на него,
свидетелство за доказване съответствие с
Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г. или равностойно на него и
международно свидетелство за предотвратяване замърсяването с нефт (IOPP) за доказване
съответствие с Международната конвенция за
предотвратяване на замърсяването от кораби
(MARPOL) от 1973 г.;
бб) съответните свидетелства и обозначенията на надводния борд, изисквани съгласно
националното законодателство на държавата,
под чието знаме плават – за морските плава-
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телни съдове, които не са обхванати от SOLAS,
от Международната конвенция за товарните
водолинии от 1966 г. или от MARPOL;
бв) свидетелство относно правилата и
стандартите за безопасност на пътническите
кораби, издадено в съответствие с Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 6 май 2009 г. за правилата за
безопасност и стандартите за пътническите
кораби (ОВ, L 163 от 25 септември 2009 г.) – за
пътническите кораби, които не са обхванати
от конвенциите по буква „ба“, или
бг) свидетелство, удостоверяващо необходимото равнище на безопасност, издадено
от държавата, под чието знаме плават – за
плавателните съдове за отдих и за плавателните съдове за лично ползване, които не са
обхванати от конвенциите по буква „ба“.
Г л а в а

в т о р а

КЛАСИФИК АЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ
ВОДНИ ПЪТИЩА
Чл. 4. За целите на наредбата вътрешните
водни пътища се класифицират, както следва:
1. зони 1, 2, 3 и 4:
а) зони 1 и 2: водните пътища, посочени
в глава първа от приложение № 1;
б) зона 3: водните пътища, посочени в
глава втора от приложение № 1;
в) зона 4: всички останали вътрешни водни
пътища, по които съгласно националното право могат да преминават плавателни средства,
попадащи в обхвата на настоящата наредба;
2. зона R: водните пътища по т. 1, за плаването по които плавателните средства трябва
да бъдат снабдени с валидни удостоверения
в съответствие с чл. 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн, така
както този член е формулиран на 6.10.2016 г.
Г л а в а

т р е т а

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА, ПЛАВАЩИ ПО
ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА
Чл. 5. Плавателните средства по чл. 2,
експлоатирани по вътрешните водни пътища,
посочени в чл. 4:
1. се строят по проектно-техническа документация, одобрена от призната по реда на
Наредба № 4 от 2011 г. за оправомощаване и
оттегляне на предоставените правомощия за
извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (ДВ, бр. 104 от 2011 г.) класификационна организация и в съответствие
с версията на Европейския стандарт относно
техническите изисквания за плавателните
съдове за вътрешно корабоплаване (стандарт
ES-TRIN), определена в приложение № 2;
2. се поддържат в съответствие с версията
на стандарт ES-TRIN, определена в приложение № 2.
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Чл. 6. (1) Плавателно средство, попадащо
в обхвата на акт за изпълнение, приет от
Европейската комисия на основание чл. 25
от Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г.
за установяване на техническите изисквания
за плавателните съдове по вътрешните водни
пътища, за изменение на Директива 2009/100/
ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО (ОВ,
L 252 от 16 септември 2016 г.) (Директива (ЕС)
2016/1629), може да се ползва от предвидените
в съответния акт за изпълнение дерогации
или признаване на равностойността на техническите спецификации по отношение на:
1. използването или наличието на борда на
плавателното средство на други материали,
съоръжения или елементи от оборудването,
или приемането на други договорености или
аспекти на проекта, различни от тези по чл. 5,
при условие че е осигурено равностойно ниво
на безопасност;
2. нови технически спецификации, които
се отклоняват от изискванията по чл. 5, при
условие че е осигурено необходимото равнище
на безопасност.
(2) П ла ват ел но средс т во, попа да що в
обхвата на акт за изпълнение, приет от Европейската комисия на основание чл. 26 от
Директива (ЕС) 2016/1629, може да се ползва от
предвидените в съответния акт за изпълнение
дерогации от изискванията по чл. 5, които са
били предмет на преходните разпоредби на
версията на стандарт ES-TRIN, при условие че
посочените изисквания са технически трудно
приложими или когато тяхното прилагане би
могло да изисква непропорционални разходи.
Чл. 7. За установяване на съответствието на
плавателните средства с техническите изиск
вания по чл. 5 и 6 се извършва технически
преглед по реда на Наредба № 11 от 2004 г. за
прегледите на корабите и корабопритежателите (ДВ, бр. 52 от 2004 г.) преди въвеждането
им в експлоатация.
Чл. 8. (1) На плавателното средство, чието
съответствие с техническите изисквания е
установено в рамките на прегледа по чл. 7,
се издава Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз на
плавателните средства по реда на Наредба
№ 5 от 2004 г. за корабните документи (ДВ,
бр. 88 от 2004 г.).
(2) За плавателните средства по чл. 6 в
Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз по ал. 1 се
вписват точно всички приложими дерогации
и случаи на признаване на равностойност.
(3) На плавателните средства по чл. 6,
ал. 1, т. 2 се издава Корабно удостоверение за
вътрешно корабоплаване на Европейския съюз
за изпитвателни цели за ограничен период.
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Чл. 9. За корабите, предназначени за превоз
на опасни товари, се прилагат и изискванията
на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и
превоз на опасни и/или замърсяващи товари по
море и на опасни товари по вътрешните водни
пътища (ДВ, бр. 53 от 2006 г.) и Европейското споразумение за международен превоз на
опасни товари по вътрешните водни пътища
(ADN), подписано в Женева, Конфедерация
Швейцария, на 26 май 2000 г. (ДВ, бр. 43 от
2008 г.), ратифицирано със закон (ДВ, бр. 9
от 2006 г.), и правилата към него, приложими
от 1 януари 2017 г.
Чл. 10. Плавателните средства, експлоатирани по вътрешните водни пътища, посочени
в чл. 4, трябва да бъдат снабдени със следните
документи:
1. когато се експлоатират по воден път от
зона R:
а) Удостоверение за корабоплаване по Рейн,
издадено съгласно чл. 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн; или
б) Корабно удостоверение за вътрешно
корабоплаване на Европейския съюз, удостоверяващо пълното съответствие на плавателното
средство, когато това е приложимо съгласно
преходните разпоредби на приложение № 2 за
плавателни средства, плаващи по река Рейн
(зона R), с техническите изисквания, посочени в приложение № 2, ако в съответствие
с приложимите правила и процедури е установено, че тези изисквания са равностойни
на техническите изисквания, определени в
изпълнение на Ревизираната конвенция за
корабоплаването по река Рейн;
2. когато се експлоатират по други водни
пътища по чл. 4:
а) Корабно удостоверение за вътрешно
корабоплаване на Европейския съюз или удостоверение, издадено в съответствие с чл. 22 от
Ревизираната конвенция за корабоплаването
по река Рейн;
б) където е приложимо – допълнителни
свидетелства за вътрешно корабоплаване за
удостоверяване на съответствие с изменени
технически изисквания, приети от държава – членка на Европейския съюз, по отношение на плавателните средства, експлоатирани по водни пътища в рамките на нейната
територия, както следва:
ба) допълнителни спрямо приложение
№ 2 технически изисквания по отношение
на плавателни средства, експлоатирани по
водни пътища от зони 1 и 2, одобрени с акт
за изпълнение, който Европейската комисия
приема на основание чл. 23, параграф 5 от
Директива (ЕС) 2016/1629;
бб) допълнителни спрямо приложение
№ 2 технически изисквания по отношение
на пътническите плавателни съдове, екс-
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плоатирани по несвързани водни пътища от
зона 3, одобрени с акт за изпълнение, който
Европейската комисия приема на основание
чл. 23, параграф 5 от Директива (ЕС) 2016/1629;
бв) занижени спрямо приложение № 2 изисквания по отношение на плавателните съдове,
експлоатирани изключително по вътрешните
водни пътища от зони 3 или 4.
Чл. 11. Издаването, подновяването, продължаването на валидността и преиздаването на
корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване на Съюза, внасянето на промени или
издаване на ново удостоверение в случаите
на основни изменения или основни ремонти,
както и издаването на временни корабни
удостоверения за вътрешно корабоплаване
на Европейския съюз, се извършват при условията и по реда на Наредба № 5 от 2004 г.
за корабните документи.
Чл. 12. (1) За установяване на съответствието на плавателните средства по чл. 2 с
изискванията по чл. 5 и 6 и снабдяването им
с необходимите съгласно чл. 10 документи
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ извършва първоначални, годишни, подновителни, допълнителни прегледи и външни
прегледи на подводната част на кораба по реда
на Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на
корабите и корабопритежателите.
(2) Преглед по ал. 1 може да не се извършва за плавателно средство, за което призната
по реда на Наредба № 4 от 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените
правомощия за извършване на прегледи на
кораби и корабопритежатели класификационна
организация е издала свидетелство за клас или
друг документ, удостоверяващ изпълнението
на изискванията по чл. 5 и 6.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ
СЪДОВЕ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ
ВОДНИ ПЪТИЩА
Чл. 13. (1) На плавателно средство без
присвоен уникален европейски идентификационен номер (УЕИН/ENI) при първоначална
регистрация за плаване под българско знаме
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ присвоява уникален европейски идентификационен номер. Номерът се състои от осем
арабски цифри в съответствие с приложение
№ 2, присвоява се еднократно и остава непроменен през целия срок на експлоатация
на плавателното средство.
(2) В случай че при издаване на Корабно
удостоверение за вътрешно корабоплаване
на Европейския съюз се установи, че плавателно средство, плаващо под чуждо знаме,
няма присвоен УЕИН/ENI, Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ уведомява
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компетентния орган на държавата – членка
на Европейския съюз, в която плавателното
средство е било регистрирано или в която е
неговото пристанище на домуване, и УЕИН/
ENI се присвоява от този орган. В случай че
плавателно средство плава под знамето на
държава, в която не е възможно присвояването на УЕИН/ENI, Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ присвоява уникален
европейски идентификационен номер на това
плавателно средство.
(3) За присвояване на УЕИН/ENI корабособственикът подава заявление до Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
(4) Присвоеният УЕИН/ENI на плавателното средство от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се вписва в Корабното
удостоверение за вътрешно корабоплаване на
Европейския съюз.
(5) Корабособственикът е длъжен да осигури поставянето върху плавателното средство
на УЕИН/ENI, който е вписан в Корабното
удостоверение за вътрешно корабоплаване на
Европейския съюз.
Чл. 14. При издаване на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на
Европейския съюз на плавателно средство
с присвоен уникален европейски идентификационен номер от администрация на друга
д ържава – ч ленка на Европейск и я съюз,
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ вписва в удостоверението присвоения от
чуждата администрация уникален европейски
идентификационен номер.
Чл. 15. При вписване на плавателно средство в регистъра на корабите на Република
България, отписано от регистър на държава,
която не е държава – членка на Европейския
съюз, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ присвоява уникален европейски
идентификационен номер след обстоен преглед
на плавателното средство и на всичките му
системи съгласно чл. 12.
Чл. 16. (1) Заедно с вписването на плавателно средство в регистъра на корабите на
Република България Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ въвежда незабавно в Европейската база данни за корабните
корпуси (EHDB), поддържана от Европейската
комисия, следната информация:
1. данните за идентифициране и описване
на плавателното средство в съответствие с
настоящата наредба;
2. данните относно издадените, подновените, заменените или отнетите удостоверения,
както и относно органите, издали удостоверения в съответствие с настоящата наредба;
3. електронните копия от всички удостоверения, издавани от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ в съответствие с
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настоящата наредба и с Наредба № 5 от 2004 г.
за корабните документи;
4. данните относно всички отхвърлени или
висящи заявления за удостоверения в съответствие с настоящата наредба и с Наредба
№ 5 от 2004 г. за корабните документи;
5. всяка промяна в данните, посочени в
т. 1 – 4.
(2) Всяко обработване на лични данни
от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се осъществява в съответствие с
вторичното законодателство на Европейския
съюз относно защитата на личните данни,
и по-специално Регламент (EС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични
данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/
EО (Регламент (ЕС) 2016/679) (ОВ, L 119 от
4 май 2016 г.).
(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да предава лични данни на
трета държава или на международна организация, при условие че прави това единствено
въз основа на оценка на всеки отделен случай
и че са изпълнени изискванията на Регламент
(ЕС) 2016/679, и по-специално тези, указани
в глава пета от същия регламент, само ако
едновременно са изпълнени следните условия:
1. предаването е необходимо за следните
цели:
а) прилагане на Директива (ЕС) 2016/1629
и на Директива 2005/44/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г.
относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните
водни пътища на Общността (ОВ, L 255 oт
30.09.2005 г.);
б) гарантиране на движението по водните
пътища и управлението на инфраструктурата;
в) поддържане или прилагане на изискванията за безопасността на корабоплаването;
г) събиране на статистически данни;
2. третата държава или международната
организация не предава данните на друга
трета държава или международна организация, освен ако є е дадено изрично писмено
разрешение да го направи, и спазва условията,
определени от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
Чл. 17. Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ заличава информацията в
Европейската база данни за корабните корпуси (EHDB) за плавателно средство, плаващо
по вътрешните водни пътища под българско
знаме, когато това плавателно средство се
бракува.
Чл. 18. Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ вписва в Европейската база
данни за корабните корпуси (EHDB) всички
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други данни, допълнително определени с
делегиран акт, който Европейската комисия
приема на основание чл. 19, параграф 7 от
Директива (ЕС) 2016/1629.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Плавателно средство“ означава плавателен съд или елемент от плаващо оборудване.
2. „Плавателен съд“ означава плавателен
съд, плаващ по вътрешните водни пътища,
или морски кораб.
3. „Плавателен съд по вътрешните водни пътища“ означава плавателен съд, предназначен
да плава само или предимно по вътрешните
водни пътища.
4. „Кораб“ означава плавателно средство.
5. „Влекач“ означава плавателен съд, построен специално, за да извършва дейности,
свързани с теглене.
6. „Тласкач“ означава плавателен съд,
построен специално за придвижване чрез
тласкане на състави от плавателни съдове.
7. „Пътнически плавателен съд“ означава
плавателен съд за дневно пътуване или плавателен съд с кабина, построен и оборудван
да превозва повече от 12 пътници.
8. „Плаващо оборудване“ означава плаващо
съоръжение, носещо механични инсталации,
като например кранове, драги, сонетки или
елеватори.
9. „Плаващо устройство“ означава всяко
обичайно стационарно плаващо съоръжение,
като например къпалня, док, кей или навес
за лодки.
10. „Плаващ обект“ означава плот или друга
конструкция, обект или съединение, способни
да плават и неявяващи се плавателен съд или
плаващо оборудване, или плаващо устройство.
11. „Плавателно средство за отдих“ означава плавателен съд, който не е пътнически
и е предназначен за спорт или развлечение.
12. „Високоскоростен плавателен съд“ означава моторно плаващо средство, способно
да развива във вода скорост над 40 km/h.
13. „Водоизместване“ означава обема на
изместената от плавателния съд вода в кубически метри.
14. „Дължина (L)“ означава максималната
дължина на корпуса в метри, като се изключат
рулят и бушпритът.
15. „Ширина (В)“ означава максималната
ширина на корпуса в метри, измерена по
външния край на обшивката на корпуса (като
се изключат гребни колела, буферни пояси и
др. подобни).
16. „Газене (Т)“ означава вертикалното
разстояние в метри между най-ниската точка
на корпуса, като не се вземат предвид килът
или други недвижими приспособления, и
линията на максималното газене.
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17. „Свързани вътрешни водни пътища“
означава вътрешни водни пътища на държава – членка на Европейския съюз, свързани
с вътрешни водни пътища на друга държава – членка посредством вътрешни водни
пътища, по които съгласно националното или
международното право могат да преминават
плавателни средства, попадащи в обхвата на
Директива 2016/1629.
§ 2. С тази наредба се въвеждат изисквания
на Директива (EС) 2016/1629 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г.
за установяване на техническите изисквания
за плавателните съдове по вътрешните водни
пътища, за изменение на Директива 2009/100/
ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО
(ОВ, L 252 от 16 септември 2016 г.), изменена
с Делегирана директива (ЕС) 2018/970 на
Комисията от 18 април 2018 г. за изменение
на приложения II, III и V към Директива
(ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент
и на Съвета за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове
по вътрешните водни пътища (ОВ, L 174 от
10 юли 2018 г.).
§ 3. (1) Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ уведомява Европейската комисия и другите държави членки, съответно
техните компетентни органи, за:
1. имената и адресите на техническите
служби, които заедно с Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са отговорни
за прилагането на приложение № 2;
2. спецификацията, описана в приложение
№ 2, относно типовете бордова станция за
пречистване на отпадъчни води, за които е
издадено одобрение на типа след последното
официално уведомление;
3. признатите одобрения на типа на бордовите станции за пречистване на отпадъчни
води въз основа на стандарти, различни от
определените в приложение № 2, за използване
по националните водни пътища на държавите
членки;
4. в рамките на един месец от всяко отнемане на одобрение на типа – за причините
за това отнемане на одобрение за бордови
станции за пречистване на отпадъчни води;
5. всяка разрешена специална котва в резултат на заявление за намаляване на масата
на котвата, като се посочва означението на
типа є и разрешеното намаление на масата
на котвата; Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ дава разрешение на заявителя
най-малко три месеца след като е уведомила
Европейската комисия, при условие че последната не е отправила възражения;
6. оборудването за управление с радиолокационни средства и за индикаторите на
скоростта на извършване на поворот, за които
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Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е издала одобрение на типа; съответното
уведомление включва номера на одобрението
на типа, обозначението на типа, името на
производителя, името на притежателя на
одобрението на типа и датата на одобрението
на типа;
7. компетентните органи, отговарящи за
одобряването на специализирани дружества,
които могат да извършват монтажа, замяната,
ремонта или поддръжката на оборудването
за управление с радиолокационни средства
и индикаторите на скоростта на извършване
на поворот.
(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ уведомява Европейската комисия за:
1. компетентните органи за издаване на
корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз и за всяка
промяна на тези органи;
2. компетентния орган за присвояването на
УЕИН/ENI и за всяка промяна на този орган;
3. всякакви промени, свързани с наименованията или адресите на класификационните
организации, за чието признаване е подала
заявление по реда и при условията на Наредба № 4 от 2011 г. за оправомощаване и
оттегляне на предоставените правомощия за
извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели.
§ 4. Наредбата не засяга реда и условията
за признаване на документите на кораби,
използвани за превоз на стоки по вътрешни
водни пътища, с дедуейт двадесет или повече тона, с дължина по-малко от 20 m и за
които произведението от дължина (L), ширина (B) и газене (Т) е по-малко от 100 m 3.
За тези кораби се издават свидетелство за
регистрация и контролен талон по реда и
при условията на Наредба № 5 от 2004 г. за
корабните документи.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 5. В Наредба № 4 от 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените
правомощия за извършване на прегледи на
кораби и корабопритежатели (обн., ДВ, бр. 104
от 2011 г.; доп., бр. 59 от 2015 г.; изм. и доп.,
бр. 100 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. К ласификационна организация,
призната с акт за изпълнение, приет от Европейската комисия по реда и при условията на чл. 21 от Директива (EС) 2016/1629
на Европейския парламент и на Съвета от
14 септември 2016 г. за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове
по вътрешните водни пътища, за изменение
на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на
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Директива 2006/87/ЕО (ОВ, L 252/118 от 16
септември 2016 г.) (Директива (ЕС) 2016/1629),
може да извършва прегледи на кораби и корабопритежатели за установяване спазването на
изискванията на наредбата по чл. 72, ал. 3 от
Кодекса на търговското корабоплаване, която
определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.“
2. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. К ласификационна организация
може да кандидатства за признаване по реда
на чл. 17, ако отговаря на следните изисквания:
1. може да докаже с документи наличието на продължителен опит в оценката на
проектирането и построяването на плавателни съдове, плаващи по вътрешните водни
пътища; разполага с подробни правила и
разпоредби за проектирането, построяването
и периодичните прегледи на плавателните съдове, плаващи по вътрешните водни
пътища, по-специално за изчисляването на
устойчивостта в съответствие с част 9 от
правилата, приложени към ADN, посочени
в наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на
търговското корабоплаване, която определя
т ех н и ческ и т е изиск ва н и я к ъм кораби т е,
плаващи по вътрешните водни пътища, като
правилата и разпоредбите:
а) се публикуват най-малко на един от
следните езици: английски, немски, нидерландски или френски, и се актуализират и
усъвършенстват постоянно чрез изследователски и развойни програми;
б) не противоречат на вторичното право
на Европейския съюз или действащи международни договори;
2. ежегодно публикува своя регистър на
плавателни съдове;
3. не е под контрола на корабособственици или корабостроители или на други
лица, ангажирани с търговски дейности по
проектиране, изработка, оборудване, ремонт,
експлоатация или застраховка на кораби; за
своите приходи класификационната организация не трябва да зависи от едно-единствено
търговско предприятие;
4. има централно управление или дъщерно
дружество или друго образувание под неин
контрол, оправомощено да се произнася и
да действа във всички области, попадащи
в компетентността на класификационната
организация съгласно разпоредбите относно
превоза по вътрешни водни пътища, които
са разположени в държава – членка на Европейския съюз;
5. организацията и нейните експерти имат
добра репутация в областта на превоза по
вътрешни водни пътища; експертите разполагат с доказателства за своите професионални
способности и действат под отговорността на
класификационната организация;
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6. разполага със значителен технически,
управленски, обслужващ, контролен и изследователски персонал, съизмерим със задачите
на класифицираните плавателни съдове и осигуряващ възможност за техническо развитие
и осъвременяване на разпоредбите; разполага
с инспектори в поне една държава – членка
на Европейския съюз;
7. има етичен кодекс, от който се ръководи;
8. ръководството и администрирането є
се осъществяват по начин, който позволява
осигуряване на поверителност на информацията, изисквана от дадена държава – членка
на Европейския съюз;
9. има готовност за предоставяне на необходимата информация на държава – членка
на Европейския съюз;
10. политиката, целите и ангажиментите
по отношение на качеството є са определени
и документирани от ръководството, което
трябва да осигури разбирането, прилагането
и поддържането на тази политика на всички
нива на класификационната организация;
11. има изготвена, въведена и поддържа
ефикасна вътрешна система за контрол на
качеството, основана на приложимите части
от международно признати стандарти за качество и съответстваща на стандартите EN
ISO/IEC 17020:2004, както се тълкуват от
системата за контрол на качеството на IACS
и изискванията на схемата за сертифицирането є; системата за контрол на качеството
трябва да бъде сертифицирана от независим
одиторски орган, признат от администрацията
на държавата, в която класификационната
организация има централно управление или
клон, както е предвидено в т. 4, и която наред
с другото гарантира, че:
а) правилата и разпоредбите на класифи
кационната организация са определени и се
поддържат по систематичен начин;
б) правилата и разпоредбите на класифи
кационната организация се спазват;
в) изискванията за дейностите, за които
класификационната организация е оправомощена, се спазват;
г) отговорностите, правомощията и отношени ята в рамк ите на лични я състав,
чиято работа се отразява на качеството на
услугите по класификация, са определени и
документирани;
д) се осъществява контрол върху всички
извършвани дейности;
е) е въведена система за надзор, която проследява действията и работата, извършвана
от оценителите (сървейърите) и техническия
и административния персонал, нает от класификационната организация;
ж) изискванията във връзка с основните
дейности, за които е оправомощена класификационната организация, се изпълняват
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само от нейни подбрани инспектори или от
подбрани инспектори от други признати класификационни организации или се контролират
пряко от тях;
з) се прилага система за квалификация на
инспекторите и за постоянно осъвременяване
на знанията им;
и) се поддържат записи, доказващи изпълнението на изискваните стандарти в областите,
обхванати от предлаганите услуги, както и
ефективното функциониране на системата за
контрол на качеството; и
к) на всички места съществува комплексна
система за планови и документирани вътрешни
одити на дейностите, свързани с качеството;
12. системата за контрол на качеството
трябва бъде сертифицирана от независим одиторски орган, признат от администрацията на
държавата членка, в която класификационната
организация има централно управление или
клон в съответствие с т. 4;
13. поема задължението да приведе изиск
ванията си в съответствие с вторичното право на Европейския съюз и своевременно да
предостави на Европейската комисия цялата
относима информация;
14. поема задължението периодично да се
консултира с класификационни организации,
които вече са признати, за да се гарантира
ра внос т ой нос т та на т ех н и т е т ех н и ческ и
стандарти и на прилагането им, и да даде
възможност за у частие на представители
на държава членка и други заинтересовани
страни в разработването на своите правила
и разпоредби.“
3. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Класификационна организация
по чл. 18, която има централно управление,
дъщерно дружество или друго образувание под
неин контрол, разположени на територията
на Република България, оправомощено да
издава удостоверения, че дадено плавателно
средство отговаря на изискванията, посочени
в наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на
търговското корабоплаване, която определя
техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, подава
заявление до изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Към заявлението се прилагат всички
необходими документи, които удостоверяват
изпълнението на изискванията по чл. 18.
(2) Когато организацията по чл. 18 е чуждестранно юридическо лице, документите по
ал. 1 се представят придружени от легализиран
превод на български език.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или
оправомощено от него длъжностно лице из-
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праща на Европейската комисия заявлението,
приложените към него документи и всички
други документи, необходими за проверка
дали са изпълнени изискванията по чл. 18.“
4. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. Когато при осъществяване на
контрола по безопасност на корабоплаването
по чл. 362а от Кодекса на търговското корабоплаване инспектори на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ констатират, че
призната класификационна организация по
чл. 17 вече не отговаря на изискванията по
чл. 18, те уведомяват за това изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ определя със заповед комисия, която се произнася
с мотивирано решение по констатираните
несъответствия по ал. 1.
(3) Въз основа на мотивираното решение
по ал. 2 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
може да отправи към Европейската комисия
искане за оттегляне на признаването, към
което се прилагат всички относими доказателства.“
5. В § 3 от допълнителните разпоредби се
създава т. 4:
„4. С тази наредба се въвеждат изисквания
на Директива (EС) 2016/1629 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г.
за установяване на техническите изисквания
за плавателните съдове по вътрешните водни
пътища, за изменение на Директива 2009/100/
ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО
(ОВ, L 252 от 16 септември 2016 г.).“
6. В заключителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
а) заглавието се изменя така: „Преходни
и заключителни разпоредби“;
б) създава се § 3а:
„§ 3а. Класификационните организации,
които към 6 октомври 2016 г. са признати
в съо т ветст вие с Ди рек т ива 20 06/87/ ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от
12 декември 2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове
по вътрешни водни пътища и за отмяна на
Директива 82/714/ЕИО на Съвета (OB, L 389
от 2006 г.), запазват статута си на признати
организации.“
§ 6. В Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (обн.,
ДВ, бр. 52 от 2004 г.; изм., бр. 101 от 2004 г.;
доп., бр. 9 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 30 и 49
от 2009 г., бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 16 от
2014 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2015 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3:

БРОЙ 89

ДЪРЖАВЕН

а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Прегледите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 се
извършват за установяване спазването на
изискванията за безопасност към отделните
видове кораби, тяхната конструкция и корабно оборудване, безопасната експлоатация на
корабите и предотвратяване замърсяването
на околната среда. Въз основа на прегледа
се издава или заверява съответното свидетелство.
(3) Проверките по ал. 1, т. 3 се извършват от
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в изпълнение на контролните є функции
върху корабите, плаващи под българско знаме,
по отношение на спазването на нормативно
установените административни, технически
и социални изисквания.“
2. В чл. 5:
а) в ал. 2 думите „Прегледите по чл. 3, т. 1“
се заменят с „Прегледите по чл. 3, ал. 1, т. 1“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Проверките по чл. 3, ал. 1, т. 2 могат
да бъдат извършвани и от сървейърите (одиторите) на организациите по ал. 2.“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Прегледите по глава пета се извършват
от комисия, състояща се от председател и
експерти, в която участват най-малко:
1. длъж ностно лице от Изпълни телна
агенция „Морска администрация“;
2. експерт по проектиране на плавателни
съдове, плаващи по вътрешни водни пътища,
и техните двигатели;
3. експерт по корабоплаване, притежаващ
свидетелство на капитан на плавателен съд,
плаващ по вътрешните водни пътища, което
му дава право да управлява плавателния съд,
обект на прегледа;
4. експерт по традиционни плавателни
съдове, в случай че обект на прегледа е традиционен плавателен съд.“;
г) създава се нова ал. 5:
„(5) Председателят и експертите от всяка
комисия по ал. 4 се назначават със заповед
на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.“;
д) създава се ал. 6:
„(6) При поемане на задълженията си
председателят и експертите по ал. 4 подават
писмена декларация, че ще ги изпълняват
напълно независимо. От длъжностните лица
не се изискват декларации.“;
е) досегашната ал. 4 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Разходите за извършване на прегледите
и проверките, с изключение на тези по чл. 3,
ал. 1, т. 3, са за сметка на корабопритежателя.“;
ж) досегашната ал. 5 става ал. 8.
3. В чл. 6:
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а) в ал. 2 думите „Проверките по чл. 3, т. 2“
се заменят с „Проверките по чл. 3, ал. 1, т. 2“;
б) в ал. 3 думите „Проверките по чл. 3, т. 4“
се заменят с „Проверките по чл. 3, ал. 1, т. 4“.
4. В чл. 10, ал. 2 думите „издаване, потвърж
даване или продължаване срока на валидност
на корабно удостоверение на общността“ се
заменят със „снабдяването им с необходимите
документи“.
5. В чл. 12 се създава ал. 4:
„(4) За потвърж даване на валидност та
на свидетелствата на кораби, извършващи
стопанска дейност и вписани в регистъра на
малките кораби, вместо прегледа по ал. 1 се
извършва преглед между втората и третата
година считано от датата на издаване на
свидетелството.“
6. Заглавието на глава пета се изменя така:
„ПРЕГЛЕДИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КОРАБИТЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ КОРАБИТЕ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА“.
7. В чл. 50 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Прегледите по чл. 10, ал. 2 за издаване
на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз се извършват
от комисията по чл. 5, ал. 4. Комисията може
да не подложи кораба изцяло или отчасти на
технически преглед, когато е видно от валидното удостоверение, издадено от призната
по реда на Наредба № 4 от 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените
правомощия за извършване на прегледи на
кораби и корабопритежатели (ДВ, бр. 104 от
2011 г.), че корабът удовлетворява изцяло или
отчасти техническите изисквания на наредбата
по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското
корабоплаване, която определя техническите
изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.“;
б) в ал. 2 думите „технически проверки“
се заменят с „прегледи“.
8. Член 51 се отменя.
9. Член 52 се отменя.
10. В чл. 53 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думата „проверка“ се заменя с
„преглед“;
б) в ал. 2 думата „проверката“ се заменя
с „прегледа“.
11. В чл. 54 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Технически преглед се извършва и
на плавателно средство, за което наредбата
по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското
корабоплаване, която определя техническите
изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, не се прилага, ако
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корабособственикът подаде заявление за издаване на Корабно удостоверение за вътрешно
корабоплаване на Европейския съюз.“;
б) алинея 2 се отменя.
12. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55. (1) Корабособственикът представя
кораба за преглед разтоварен, в почистен вид
и с необходимото оборудване.
(2) Лицето по ал. 1 оказва необходимото
за прегледа съдействие, включително осигуряване на необходимите лодки и персонал
и откриване на частите на корпуса и съоръженията, които не са пряко достъпни или
видими.
(3) Комисията по чл. 5, ал. 4 изисква преглед в сух док при първа възможност. Този
преглед може да не се извършва, ако може
да бъде представено свидетелство за клас или
свидетелство от одобрена класификационна
организация, доказващо, че построяването
отговаря на нейните изиск вани я, или се
представи свидетелство, доказващо, че друг
компетентен орган вече е извършил преглед
в сух док с друга цел.
(4) При периодичен преглед или преглед в
случаите на основни изменения или основни
ремонти комисията по чл. 5, ал. 4 може да
изиска преглед вън от водата.
(5) Комисията по чл. 5, ал. 4 провежда изпитвания по време на първоначалния преглед:
1. на моторен плавателен съд или състав;
2. на плавателен съд, в чието пропулсивно
или рулево оборудване са извършени съществени промени.
(6) Комисията по чл. 5, ал. 4 може да
изиска допълнителни изпитвания и други
придружаващи документи, включително при
строенето на кораб.“
13. Член 56 се отменя.
14. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Корабите се подлагат на периодични
прегледи, преди да изтече срокът на валидност
на техните корабни удостоверения за вътрешно
корабоплаване на Европейския съюз.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) В случай че директорът на съответната
дирекция „Речен надзор“ разреши продължаване на валидността на удостоверението по
изключение по реда и при условията на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи
(ДВ, бр. 88 от 2004 г.), може да не се извършва
преглед по ал. 1.“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) За корабите, въведени в експлоатация,
при извършване на преглед по ал. 1 за подновяване на удостоверението се прилагат преходните разпоредби на версията на Европейския
стандарт относно техническите изисквания
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за плавателните съдове за вътрешно корабоплаване (стандарт ES-TRIN), определена
в приложение № 2 към наредбата по чл. 72,
ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания
към корабите, плаващи по вътрешните водни
пътища.“;
г) алинея 4 се отменя;
д) алинея 5 се отменя.
15. В чл. 58 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думата „проверка“ се заменя с
„преглед“;
б) в ал. 2 думите „е длъжна да извърши
прегледа в 28-дневен срок от постъпването
на заявлението“ се заменят с „предприема
необходимите действия за извършване на
прегледа“.
16. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. В случай на основни изменения
или основни ремонти, които засягат съответствието на кораба с техническите изисквания,
посочени в наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която
определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища,
по отношение на якостта на конструкцията
му, плавателните му качества, маневреността
му или специалните му характеристики се
извършва преглед по чл. 11.“
17. Член 60 се отменя.
18. Член 61 се отменя.
19. Член 62 се отменя.
20. Член 62а се отменя.
21. Член 63 се изменя така:
„Чл. 63. (1) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може по всяко време да
проверява дали кораб има валидно Корабно
удостоверение за вътрешно корабоплаване на
Европейския съюз съгласно Наредба № 5 от
2004 г. за корабните документи (ДВ, бр. 88 от
2004 г.), както и дали отговаря на изискванията за издаване на това удостоверение, или
представлява явна опасност.
(2) При установено неспазване на изиск
вани я та Изпълни телна агенци я „Морска
администрация“ изисква от корабособственика в разумен срок да приведе кораба в
съответствие с изискванията на наредбата
по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското
корабоплаване, която определя техническите
изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.
(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ уведомява за неспазването на
изискванията в 7-дневен срок от извършването
на проверката по ал. 1 компетентния орган
в другата държава членка, който е издал или
подновил Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз.“
22. В чл. 64 се правят следните изменения:
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а) алинея 1 се изменя така:
„(1) В случай че при проверка се установи,
че на борда на кораба няма валидно Корабно
удостоверение за вътрешно корабоплаване на
Европейския съюз, Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ може да прекрати
плаването на кораба.“;
б) алинея 2 се отменя.
23. В чл. 65 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) В случай че при проверка се установи,
че корабът представлява явна заплаха за лицата
на борда, околната среда или корабоплаването, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да спре кораба от плаване,
докато не бъдат предприети необходимите
коригиращи действия.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите на явна заплаха по ал. 1
Изпълнителна агенци я „Морска администрация“ може също да даде задължителни
указания, които да позволят на кораба след
прекратяване на транспортната му операция
да продължи плаването си по безопасен начин до място, където да бъде проверен или
ремонтиран.“
24. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 2,
част „Норми, уреждащи прегледите на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища“
се правят следните изменения:
а) точка 7 се изменя така:
„7. Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните
водни пътища (ADN), подписано в Женева,
Конфедерация Швейцария, на 26 май 2000 г.
(ДВ, бр. 43 от 2008 г.), ратифицирано със закон
(ДВ, бр. 9 от 2006 г.), и правилата към него,
приложими от 1 януари 2017 г.;“
б) точка 8 се изменя така:
„8. Наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса
на търговското корабоплаване, която определя
техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.“
§ 7. Временните изисквания, приети в
съответствие с процедурата по регулиране
с контрол, посочена в член 19, параграф 4
от Директива 2006/87/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г.
за установяване на техническите изисквания
за плавателни съдове по вътрешни водни
пътища и за отмяна на Директива 82/714/
ЕИО на Съвета (OB, L 389 от 30 декември
2006 г.), остават валидни до изтичането на
срока им.
§ 8. (1) За плавателните средства, изключени от обхвата на Директива 82/714/ЕИО на
Съвета от 4 октомври 1982 г. за установяване
на техническите изисквания за плавателни
съдове по вътрешни водни пътища (ОВ, L
301 от 28 октомври 1982 г.), за които настоя
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щата наредба се прилага, се издава Корабно
удостоверение за вътрешно корабоплаване
на Европейския съюз след извършване на
т ех ни ческ и п реглед по реда на Наредба
№ 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и
корабопритежателите (ДВ, бр. 52 от 2004 г.)
за установяване на съответствие с версията
на Европейския стандарт относно техничес
ките изисквания за плавателните съдове за
вътрешно корабоплаване (стандарт ES-TRIN),
определена в приложение № 2.
(2) Прегледът по ал. 1 се извършва не покъсно от 30 декември 2018 г.
(3) Установените при прегледа по ал. 1
несъответствия се отбелязват в Корабното
удостоверение за вътрешно корабоплаване
на Европейския съюз.
(4) Ако комисията по чл. 5, ал. 4 от Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите
и корабопритежателите прецени, че дадено
несъответствие по ал. 3 не представлява явна
опасност, плавателното средство може да
продължи да бъде експлоатирано до момента,
в който тези компоненти или участъци от
него, за които е установено несъответствие
с изискванията, бъдат заменени или изменени. След замяната, съответно изменението,
тези компоненти или участъци трябва да
съответстват на изискванията, предвидени в
приложение № 2.
(5) Замяната на съществуващи части с
идентични части или с такива, равностойни
от гледна точка на технология и проект, при
текущ ремонт и поддръжка, не се счита за
замяна или изменение по ал. 4.
(6) Явна опасност по ал. 4 се предполага,
когато са засегнати изискванията за якостта
на конструкцията, плавателните качества, маневреността или специалните характеристики
на плавателното средство в съответствие с
техническите изисквания, посочени в приложение № 2. Дерогациите, които се дават
по отношение на техническите изисквания в
приложение № 2, не се считат за недостатъци,
представляващи явна опасност.
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 10. Наредбата се издава на основание
чл. 72, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване.
§ 11. Наредбата отменя Наредба № 22 от
2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища
(обн., ДВ, бр. 9 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 30
и 49 от 2009 г. и бр. 16 от 2014 г.).
§ 12. Приложение № 2 към чл. 5 се обнародва като притурка на „Държавен вестник“.
Министър:
Росен Желязков
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Приложение
№ 1 към чл.
Приложение
№ 41
към чл. 4

Списък на вътрешните водни пътища на Европейския съюз, разпределени в географски
зони 1, 2 и 3
ГЛАВА ПЪРВА
Германия
Ems

Зона 1

От линията, свързваща някогашния фар в Greetsiel и западния кей на
входа на пристанище Eemshaven по посока към морето до ширина
53°30' с.ш. и 6°45' и.д., т.е. малко по-близо в посока към морето от
мястото за лихтерите за сухи товари в Alte Ems
В случаите на плавателни съдове, които са базирани в пристанище другаде, трябва да се вземе
под внимание член 32 от Договора Ems-Dollart от 08.04.1960 г.(BGBL, 1963 II,стр. 602)

Полша
Частта на залива Pomorska южно от линията, свързваща Nord Perd на остров Rugen и фара
Niechorze.
Частта на залива Gdansk южно от линията, свързваща фара Hel и шамандурата на входа на
пристанище Baltijsk.
Швеция
Езеро Vänern, ограничено на юг от паралела през фара Bastugrunds
Göta älv и Rivöfjorden, ограничени на изток от моста Älvsborg, на запад - от меридиана през фара
Gäveskär, и на юг - от паралела през фара Smörbådan.
Обединено кралство
ШОТЛАНДИЯ
Пролив Blue Mull
Пролив Yell
Sullom Voe
Dales Voe
Dales Voe
Lerwick

Lerwick

Kirkwall

Между Gutcher и Belmont
Между Tofts Voe и Ulstaelmont
До линията от североизточния край на Gluss Island до северния край
на Calback Ness
През зимата:
До линията от северния край на Kebister Ness до брега на Breiwick на
001°10,8' з.д.
През лятото:
Като при Lerwick
През зимата:
В рамките на областта, ограничена на север от линията от Scottle
Holm до Scarfi Taing on Bressay, а на юг - от линията от фара
Twageos Point до Whalpa Taing on Bressay
През лятото:
В рамките на областта, ограничена на север от линията от Brim Ness
до североизточния ъгъл на Inner Score, а на юг — от линията от Ness
of Sound до Kirkabistemess
Между Kirkwall и Rousay, не на изток от линията между Point of
Graand (Egilsay) и Galt Ness (Shapinsay) или между Head of Work
1
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Stromness
Scapa Flow

Залив Balnakiel
Cromarty Firth
Inverness
Река Tay - Dundee
Firth of Forth и река
Forth
Solway Firth
Loch Ryan
The Clyde

Oban
Kyle of Lockhalsh
Loch Gairloch
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(Mainland) през фара Helliar Holm до брега Shapinsay; не на
северозапад от югоизточния край на остров Eynhallow, не към
морето и линията между брега на Rousay с координати 59°10,5' с.ш.
и 002°57,1' з.д. и брега на Egilsay с координати 59°10' с.ш. и 002°56,4'
з.д.
До Scapa, но не извън Scapa Flow
В рамките на област, ограничена от линии, прокарани от Point of
Cless на остров Hoy до триангулачна точка Thomson's Hill на остров
Fara и оттам до пирса Gibraltar на остров Flotta; от пирса St. Vincent
на остров Flotta към най-западната точка на Calf of Flotta; от найизточната точка на Calf of Flotta до Needle Point на остров South
Ronaldsay и от Ness on Mainland до фара Point of Oxan на остров
Graemsay и оттам до Bu Point на остров Hoy; и към морето от водите
от зона 2
Между Eilean Dubh и A'Chleit
До линията от North Sutor и вълнолома Nairn и към морето след
водите от зона 2
До линията от North Sutor до вълнолома Nairn и към морето след
водите от зона 2
До линията от Broughty Castle до Tayport и към морето след водите
от зона 2
До линията от Kirkcaldy до река Portobello и към морето след водите
от зона 2
До линията от Southerness Point до Silloth
До линията от Finnart's Point до Milleur Point и към морето след
водите от зона 2
Външна граница:
Линията от Skipness до местоположение на една миля южно от
Garroch Head и оттам до Farland Head
Вътрешна граница през зимата:
Линията от фара Cloch до кея Dunoon
Вътрешна граница през лятото:
Линията от Bogany Point, остров Bute до Skelmorlie Castle и линията
от Ardlamont Point до най-южния край на залива Ettrick в Kyles of
Bute
Бележка: гореспоменатата вътрешна граница през лятото се
разширява от 5 юни до 5 септември (и двете дати включително) с
линия от точка, намираща се на две мили от брега Ayrshire при
Skelmorlie Castle до Tomont End, Cumbrae и линия от Portachur Point,
Cumbrae до Inner Brigurd Point, Ayrshire
В рамките на областта, ограничена на север от линията от фара
Dunollie Point до Ard na Chruidh и на юг до линията от Rudha Seanach
до Ard na Cuile
През Loch Alsh до началото на Loch Duich
През зимата:
Няма
През лятото:
Южно от линията, преминаваща от Rubha na Moine до Eilan
2
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Horrisdale и оттам до Rubha nan Eanntag
СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ
Belfast Lough
През зимата:
Няма
През лятото:
До линията от Carrickfergus до Bangor и към морето след водите от
зона 2
Loch Neagh
На разстояние над 2 мили от брега
ИЗТОЧЕН БРЯГ НА
АНГЛИЯ
Река Humber
През зимата:
До линията от New Holland до Paull
През лятото:
До линията от пирса Cleethorpes до Patrington Church и към морето
след водите от зона 2
УЕЛС И ЗАПАДЕН
БРЯГ НА АНГЛИЯ
Река Severn
През зимата:
До линията от Blacknore Point до Caldicott Pill, Porstkewett
През лятото:
До линията от пирса Barry Dock до Steepholm и оттам Brean Down и
към морето след водите от зона 2
Река Wye
През зимата:
До линията от Blacknore Point до Caldicott Pill, Porstkewett
През лятото:
До линията от пирса Barry Dock до Steepholm и оттам до Brean Down
и към морето след водите от зона 2
Newport
През зимата:
Няма
През лятото:
До линията от пирса Barry Dock до Steepholm и оттам до Brean Down
и към морето след водите от зона 2
Cardiff
През зимата:
Няма
През лятото:
До линията от пирса Barry Dock до Steepholm и оттам до Brean Down
и към морето след водите от зона 2
Barry
През зимата:
Няма
През лятото:
До линията от пирса Barry Dock до Steepholm и оттам Brean Down и
към морето след водите от зона 2
Swansea
До линията, свързваща краищата на вълноломите от страната на
морето
Пролив Menai
В рамките на пролива Menai от линията, свързваща фара на остров
Llanddwyn с Dinas Dinlleu и линията, свързваща южния край на
остров Puffin с Trwyn DuPoint и железопътна гара Llanfairfechan и
към морето след водите от зона 2
3
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Река Dee

Река Mersey

Preston и Southport
Fleetwood

Река Lune

Heysham

Morecambe

Workington
ЮЖНА АНГЛИЯ
Река Colne, Colchester

Река Blackwater

Река Crouch
Roach

Река

и

Thames
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През зимата:
До линията от Hilbre Point до Point of Air
През лятото:
До линията от Formby Point до Point of Air и към морето след водите
от зона 2
През зимата:
Няма
През лятото:
До линията от Formby Point до Point of Air и към морето след водите
от зона 2
До линията от Southport до Blackpool между бреговете и към морето
след водите от зона 2
През зимата:
Няма
През лятото:
До линията от Rossal Point до Humphrey Head и към морето след
водите от зона 2
През зимата:
Няма
През лятото:
До линията от Rossal Point до Humphrey Head и към морето след
водите от зона 2
През зимата:
Няма
През лятото:
До линията от Rossal Point до Humphrey Head
През зимата:
Няма
През лятото:
От вътрешната страна на линията от Rossal Point до Humphrey Head
До линията от Southerness Point до Silloth и към морето след водите
от зона 2

През зимата:
До линията от Colne Point до Whitstable
През лятото:
До линията от пирса Clacton до Reculvers
През зимата:
До линията от Colne Point до Whitstable
През лятото:
До линията от пирса Clacton до Reculvers и към морето след водите
от зона 2
река През зимата:
До линията от Colne Point до Whitstable
През лятото:
До линията от пирса Clacton до Reculvers и към морето след водите
от зона 2
и През зимата:
4
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притоците й

До линията от Colne Point до Whitstable
През лятото:
До линията от пирса Clacton до Reculvers и към морето след водите
от зона 2
Река Medway и the През зимата:
Swale
До линията от Colne Point до Whitstable
През лятото:
До линията от пирса Clacton до Reculvers и към морето след водите
от зона 2
Chichester
На остров Wight, в рамките на район, ограничен от линиите от
камбанарията на църквата във West Wittering към църквата Trinity, в
Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point на запад и към
морето след водите от зона 2
Langstone Harbour
На остров Wight, в рамките на район, ограничен от линиите,
прокарани от камбанарията на църквата във West Wittering към
църквата Trinity в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point
на запад и към морето след водите от зона 2
Portsmouth
На остров Wight, в рамките на район, ограничен от линиите,
прокарани от камбанарията на църквата във West Wittering към
църквата Trinity в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point
на запад и към морето след водите от зона 2
Bembridge, Isle of Wight На остров Wight, в рамките на район, ограничен от линиите,
прокарани от камбанарията на църквата в West Wittering към
църквата Trinity в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point
на запад и към морето след водите от зона 2
Cowes, Isle of Wight
На остров Wight, в рамките на район, ограничен от линиите,
прокарани от камбанарията на църквата в West Wittering към
църквата Trinity в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point
на запад и към морето след водите от зона 2
Southampton
На остров Wight, в рамките на район, ограничен от линиите,
прокарани от камбанарията на църквата в West Wittering към
църквата Trinity в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point
на запад и към морето след водите от зона 2
Река Beaulieu
На Isle of Wight, в рамките на рамките на район, ограничен от
линиите, прокарани от камбанарията на църквата в West Wittering
към църквата Trinity в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst
Point на запад и към морето след водите от зона 2
Езеро Keyhaven
На Isle of Wight, в рамките на район, ограничен от линиите,
прокарани от камбанарията на църквата в West Wittering към
църквата Trinity в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point
на запад и към морето след водите от зона 2
Weymouth
В района на пристанище Portland и между река Wey и пристанище
Portland
Plymouth
До линията от Cawsand през вълнолома до Staddon и към морето
след водите от зона 2
Falmouth
През зимата:
До линията от St. Anthony Head до Rosemullion
През лятото:
5
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До линията от St. Anthony Head до Nare Point и към морето след
водите от зона 2
До линията от Stepper Point до Trebetherick Point и към морето след
водите от зона 2
До наносната ивица и към морето след водите от зона 2
През зимата:
До линията от кея Blackmore Point до Caldicott Pill, Portskewett
През лятото:
До линията от пирса Barry Dock до Steepholm и оттам до Brean Down
и към морето след водите от зона 2

Река Camel
Bridgewater
Река Avon (Avon)

Зона 2
Чешка република
Язовир Lipno
Германия
Ems

Jade
Weser

Elbe с Bütztflether
Süderelbe (от km 0,690 до
устието на Elbe),
Ruthenstrom (от km 3,750
до устието на Elbe),
Wischhafener Süderelbe
(от km 8,030 до устието
на Elbe)
Meldorfer Bucht
Eider
Канал Gieslau
Flensburger Forde
Schlei
Eckerforder Bucht
Kieler Förde
Nord-Ostsee-Kanal

От линията, прекосяваща Ems близо до входа за пристанище
Papenburg между бивша помпената станция Diemen и началото на
дигата при Halte, до линията свързваща някогашния фар в Greetsiel
и западния пирс на входа на пристанище Eemshaven
До линията, свързваща бившия фар за пресичане Schillig и
камбанарията на църквата Langwarden
От северозападния край на железопътния мост в Bremen до
линията, свързваща камбанариите на църквите Langwarden и
Cappel, в това число страничните ръкави Westergate, Rekumer Loch,
Rechter Nebenarm и Schweiburg
От долния край на пристанище Hamburg до линията, свързваща
фара Döse и западния край на дигата Friedrichskoog (Dicksand),
включително Nebenelbe и притоците Este, Lühe, Schwinge, Oste,
Pinnau, Krückau и Stör (във всеки случай от устието до бента)

До линията, свързваща западния край на дигата Friedrichskoog
(Dicksand) и западния край на пирса в Büsum
От устието на канала на Gieselau (km 22,640) до линията между
средата на крепостта (Tränke) и камбанарията на църквата във
Vollerwiek
От устието в Eider до устието в канала Nord-Ostsee
До линията, свързваща фара Kegnas и Birknack и на север от
германско-датската граница във Flensburger Förde
До линията, свързваща челата на пирса Schleimunde
До линията, свързваща Boknis-Eck и североизточния край на
сушата при Danisch Nienhof
До линията, свързваща фара Bulk и военноморския мемориал
Laboe
(Kiel От линията, свързваща челата на пирсовете при Brunsbuttel до
6
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Canal),
включително
Audorfer See и Schirnauer
See
Trave

линията, свързваща входните фарове в Kiel-Holterau, в това число
Obereidersee Enge, Audorfer See, Borgstedter see и Enge, Schirnauer
See, Flemhunder See и канала Achterwehrer
От северозападния край на подвижния железопътен мост в Lübeck,
с Pötenitzer Wiek и Dassower See, до линията, свързваща южното
вътрешно и северното външно, чела на пирса в Travemünde
Leda
От входа на външното пристанище на морския шлюз Leer до
устието в Eems
От пристанище Oldenburg и от 140 м надолу по течението на
Hunte
Amalienbrucke в Oldenburg до устието във Weser
От точката на вливане на Hamme и Wümme (km 0,000)до устието
Lesum
във Weser
От отработените води на шлюза Buxtehude (km 0,250) до устието в
Este
Elbe
От отработените води на Au-Mühle в Horneburg (km 0,000) до
Lühe
устието в Elbe
Schwinge
От северния край на шлюза Salztor в Stade до устието в Elbe
От 210 m над разделителната линия на транспортния мост над
Oste
язовирната стена Oste (km 69,360) до устието в Elbe
От югозападния край на железопътния моста в Pinneberg до
Pinnau
устието в Elbe
От югозападния край на моста, водещ към/от Wedenkamp в
Krückau
Elsmhorn до устието в Elbe
Stör
От мареографа Rensing до устието в Elbe
Freiburger Hafenpriel
От източния край на шлюза във Freiburg an der Elbe до устието в
Elbe
Пристанищен
район В посока към морето до линията между Hoher Wieschendorf Huk и
Wismarbucht,
Kirchsee, фара Timmendorf и линията, свързваща фара Gollwitz на остров
Breitling,
Salzhaff
и Poel и южния край на полуостров Wustrow
Wismar
Warnow, в това число Надолу по течението от Muhlendamm от северния край на
Breitling и страничните Geinitzbrucke в Rostock в посока към морето до линията, свързваща
притоци
северните краища на западния и източния пирсове във Warnemunde
Водите между материка и Простиращи се по посока към морето между
полуостровите Darss и полуостров Zingst и остров Bock: до 54°26′42″ с.ш.
Zingst
и
островите островите Bock и Hiddensee: до линията, свързваща северния край
Hiddensee и Rugen (в това на остров Bock и южния край на остров Hiddensee
число
района
на остров Hiddensee и остров Rugеn (Bug): до линията, свързваща
пристанище Stralsund)
югоизточния край на Neubessin и Buger Haken
Kleine Jasmunder Bodden
Greifswalder Bodden

По посока към морето до линията от източния край на Thiessower
Haken (Südperd) до източния край на остров Rudеn и продължаваща
до северния край на остров Usedom (54°10′37″ с.ш., 013°47′51″ и.д.)

Ryck

На изток от моста Steinbecker в Greifswald до свързващата линия
през челата на пирсовете
Водите между материка и На изток до границата с Република Полша в Stettiner Haff
остров
Usedom
7
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(Pennestrom, в това число
района на пристанище
Wolgast и Achterwasser, и
Oder Haf)
Uecker
От югозападния край на транспортния мост в Uekermünde до
свързващата линия през челата на пирсовете
Бележка. В случаи на кораби, които са базирани в пристанища на друга държава, следва да се
вземе под внимание чл. 32 от Договора Ems-Dolart от 08.04.1960 г. (BGBL, 1963 II, стр. 602).
Франция
Gironde

Loire
Seine

Vilaine
Seine
Женевско езеро

От километрична точка (km 48,500) към частта надолу по
течението на точката на Ile de Patiras, до напречната граница на
морето, определена от линията, свързваща Pointe de Grave с Pointe
de Suzac
От Cordemais (km 25,000) до напречната граница на морето,
определена от линията, съединяваща Pointe de Mindin с Pointe de
Penhoët
От началото на канал Tancarville до напречната граница на морето,
определена от линията от Cape Hode на десния бряг, до точката на
левия бряг, в която планираната дига достига до брега под Berville
Надолу по течението след мостa Trinquetaille в Arles и след това
към Marseille
От язовир Arzal до напречната граница на морето, определена от
линията, съединяваща Pointe du Scal с Pointe du Moustoir

Унгария
Езеро Balaton
Нидерландия
Dollard
Eems
Wadeenzee: включително връзките със Северно море
Ijsselmeer: включително Markermeer и Ijmeer, но изключвайки Gouwzee
Nieuwe Waterweg и Scheur
Calland Kanaal западно от пристанище Benelux
Hollands Diep
Breeddiep, Beerkanaal и свързаните с него пристанища
Haringvliet and Vuile Gat: включително водните пътища между Goeree-Overflakkee, от една
страна, и Voorne-Putten и Hoeksche Waard, от друга
Hellegat
Volkerak
Krammer
Grevelingenmeer и Brouwerschavensche Gat: включително водните пътища между SchouwenDuiveland и Goeree- Overflakkee
Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Eastern Scheldt и Roompot: включително водните пътища
между Walcheren, Noord-Beveland и Zuid-Beveland, от една страна, и Schouwen-Duiveland и
8
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Tholen, от друга, но изключвайки канала Scheldt-Rhine
Scheldt и Западен Scheldt и тяхното устие в морето: включително водните пътища между Zeeland
Flanders, от една страна, и Walcheren и Zuid-Beveland, от друга, но изключвайки канала ScheldtRhine
Полша
Лагуна Szczecin
Лагуна Kamień
Лагуна Wisła
Залив Puck
Язовир Włocławski
Езеро Śniardwy
Езеро Niegocin
Езеро Mamry
Обединено кралство
ШОТЛАНДИЯ
Scapa Flow

Kyle of Durness
Cromarty Firth
Inverness
Залив Findhorn
Aberdeen
Montrose Basin
Река Tay - Dundee
Firth of Forth и река Forth
Dumfries
Loch Ryan
Ayr Harbour
The Clyde
Kyles of Bute
Campbeltown Harbour
Loch Etive
Loch Leen
Loch Linhe
Loch Eil
Канал Caledonian
Kyle of Lochalsh
Loch Carron
Loch Broom, Ullapool
Kylesku

В област, ограничена от линиите, прокарани от Wharth на остров
Flotta до кулата Martello на South Walls и от Point Cletts на остров
Hoy до триангулачна точка Thomson's Hill на остров Fara и оттам
до пирса Gibraltar на остров Flotta
Южно от Eilean Dubh
До линията между North Sutor и South Sutor
До линията между Fort George и Chanonry Point
До пясъчната коса Aberdeen
До линията между южния пристан и пристана Abercromby
Западно от линията от север-юг, преминаваща през входа на
пристанището при фара Scurdie Ness
До линията от приливния басейн (рибния док), Dundee до Craig
Head, East Newport
В рамките на Firth of Forth, но не източно от железопътен мост
Forth
До линията от Airds Point до Scar Point
До линията от Cairn Point до Kircolm Point
От вътрешната страна на плитчината
Над водите от зона 1
Между Colintraive и Rhubodach
До линията от Macringan's Point до Ottercharach Point
В рамките на Loch Etive, над Falls of Lora
Над моста в Ballachulish
Северно от фара Corran Point
Цялото езеро
Езерата Lochy, Oich и Ness
В рамките на Kyle Akin, не на запад от фар Eilean Ban или на изток
от Eileanan Dubha
Между Stromemore и Strome Ferry
До линията от фар Ullapool Point до Aultnaharrie
През Loch Cairnbawn в района между най-източната точка на Garbh
Eilean и най-западната точка на Eilean na Rainich
9
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Пристанище Stornoway

До линията от Arnish Point до фар Sandwick Bay, от
северозападната страна
The Sound of Scalpay
Не на изток от Berry Cove (Scalpay) и не на запад от Croc a Loin
(Harris)
North Harbour, Scalpay и В рамките на една миля от брега на остров Harris
Tarbert Harbour
Loch Awe
Цялото езеро
Loch Katrine
Цялото езеро
Loch Lomond
Цялото езеро
Loch Tay
Цялото езеро
Loch Loyal
Цялото езеро
Loch Hope
Цялото езеро
Loch Shin
Цялото езеро
Loch Assynt
Цялото езеро
Loch Glascarnoch
Цялото езеро
Loch Fannich
Цялото езеро
Loch Maree
Цялото езеро
Loch Gairloch
Цялото езеро
Loch Monar
Цялото езеро
Loch Mullardach
Цялото езеро
Loch Cluanie
Цялото езеро
Loch Loyne
Цялото езеро
Loch Garry
Цялото езеро
Loch Quoich
Цялото езеро
Loch Arkaig
Цялото езеро
Loch Morar
Цялото езеро
Loch Shiel
Цялото езеро
Loch Earn
Цялото езеро
Loch Rannoch
Цялото езеро
Loch Tummel
Цялото езеро
Loch Ericht
Цялото езеро
Loch Fionn
Цялото езеро
Loch Glass
Цялото езеро
Loch Rimsdale/nan Clar
Цялото езеро
СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ
Strangford Lough
До линията от Cloghy Point до Dogtail Point
Belfast Lough
До линията от Hollywood до Macedon Point
Larne
До линията от пирса Larne до фериботен пристан на остров Magee
Река Bann
От краищата на вълноломите откъм морето до моста Toome
Lough Erne
Горно и долно Lough Erne
Lough Neagh
В рамките на две мили от брега
ИЗТОЧЕН БРЯГ НА
АНГЛИЯ
Berwick
В района на вълноломите
Warworth
В района на вълноломите
Blyth
В района на Outer Pier Heads
Река Tyne
Dunston Staithes до Tyne Pier Heads
10
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Fairfield до Sunderland Pier Heads
В района на вълноломите
До линията от пристана Middleton до Old Pier Head
До линията, свързваща North Pier Head и South Pier Head
До линията, преминаваща западно от пристан Government до моста
Tees
В рамките на Whitby Pier Heads
До линията, свързваща North Ferriby и South Ferriby
До линията от западния пирс на приливния басейн до източния
пирс на рибните докове, северен кей
В рамките на New Cut
Целият канал
Beverly Beck до река Humber
Цялото езеро
Под шлюза Naburn
Под шлюза Cromwell
От точката на вливане в река Ouse до Tadcaster Bridge
В рамките на Scarborough Pier Heads

Boston
Dutch River
Река Hull
Kielder Water
Река Ouse
Река Trent
Река Wharfe
Scarborough
УЕЛС
И
ЗАПАДЕН
БРЯГ НА АНГЛИЯ
Река Severn
Северно от линия, преминаваща на запад от Sharpness Point
(51°43,4' с.ш.) към Llanthony и Malsemore Weirs и към морето след
водите от зона 3
Река Wye
В Chepstow, на север от (51°38,0' с.ш.) към Monmouth
Newport
Северно от кръстовището на въздушни електропроводи при Fifoots
Points
Cardiff
До линията от Южния пристан до Penath Head и затворените води,
западно от бента Cardiff Bay
Barry
До линията, свързваща краищата на вълноломите откъм морето
Пристанище Talbot
До линията, свързваща краищата на вълноломите на река Afran,
откъм морето, извън затворените докове
Neath
До линията, преминаваща на север откъм морето от края на
танкерния пристан в залива Baglan (51°37,2' с.ш., 3°50,5' з.д.)
Llanelli и пристанище В района, очертан от линията от западния кей на пристанището
Port
Barry до Whiteford Point
Milford Haven
До линията от South Hook Point и Thorn Point
Fishguard
До линията, свързваща краищата на северния и източния вълнолом,
откъм морето
Cardigan
В рамките на протока при Pen-yr-Ergyd
Aberystwyth
Между краищата на вълноломите откъм морето
Aberdyfi
До линията от железопътна гара Aberdyfi до фар Twyni Bach
Barmouth
До линията от железопътна гара Barmouth до Penhryn Point
Portmadoc
До линията от Harlech Point до Graig Ddu
Holyhead
В района, очертан от основния вълнолом и линията, прокарана от
началото на вълнолома до Bringlas Point в залива Towyn
Проливи Menai
В рамките на проливите Menai, между линията, свързваща Aber
Menai Point и Belan Point, и линията, свързваща пирса Beaumaris и
11
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Conway
Llandudno
Rhyl
Река Dee
Река Mersey
Preston и Southport
Fleetwood
Река Lune
Barrow
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Pen-y-Coed Point
До линията от Mussell Hill до Tremly Point
В рамките на вълнолома
В рамките на вълнолома
Над кея Connah's до водовземната точка Barrelwel Hill
До линията от фара Rock и северозападния док Seaforth, без
останалите докове
До линията от Lytham до Southport и в рамките на доковете Preston
До линията от Low Light до Knott
До линията от Sunderland Point до Chapel Hill нагоре до и
включително дока Glasson
До линията, свързваща Haws Point, на остров Walney с Roa Island
Slipway
В рамките на вълнолома
В рамките на вълнолома
В рамките на вълнолома
До линията, свързваща Point Carlisle с Torduff
Цялото езеро
Цялото езеро
Цялото езеро
Цялото езеро

Whitehaven
Workington
Maryport
Carlisle
Coniston Water
Derwentwater
Ullswater
Windermere
ЮЖНА АНГЛИЯ
Пристанище Blakeney и Източно от линията, преминаваща на юг от Blakeney Point до
Morston и подходите към вливането в река Stiffkey
него
Река Orwell и река Stour
Река Orwell до линията от вълнолома Blackmanshead до Landguard
Point и към морето след водите от зона 3
Река Blackwater
Всички водни пътища в рамките на линията от югозападния край
на остров Mersea до Sales Point
Река Crouch и река Roach Река Crouch до линията от Holliwell Point до Foulness Point,
включително река Roach
Река Thames и притоците Река Thames над линията, прекарана на север/юг през източния
ú
край на пристана Denton Wharf, Gravesend до Teddington Lock
Река Medway и the Swale Река Medway от линията, очертана от Garrison Point до Grain Tower
и до шлюза Allington; и Swale от Whitstable до Medway
Река Stour (Kent)
Река Stour над устието до площадката във Flagstaff Reach
Пристанище Dover
Между линиите, прокарани през източните и западните входове за
пристанището
Река Rother
Река Rother над станцията за сигнализиране за приливи при Camber
до шлюза Scots Float и до входния шлюз на река Brede
Река Ardur и каналът В рамките на линията, прокарана през входа на пристанище
Southwick
Shoreham до шлюза на канала Southwick и западния край на кея
Tarmac
Река Arun
Река Arun над пирса Littlehampton до яхтеното пристанище
Littlehampton
Река
Ouse
(Sussex) Река Ouse от линията, преминаваща през входните пирсове на
Newhaven
пристанище Newhaven на север до северния край на северния кей
Brighton
Външно яхтено пристанище Brighton в рамките на линията от
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Chichester
Пристанище Langstone
Portsmouth
Bembridge, остров Wight
Cowes, остров Wight
Southampton
Река Beaulieu
Езеро Keyhaven
Christchurch
Poole
Exeter
Teignmouth
Река Dart
Река Salcombe
Plymouth
Fowey
Falmouth
Река Camel
Реките Taw и Torridge
Bridgewater
Река Avon (Avon)
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южния край на западния кей до северния край на южния кей
В рамките на линията от Eastoke point до камбанарията на църквата
във West Wittering и към морето след водите от зона 3
До линията, свързваща Eastney Point и Gunner Point
До линията, минаваща през входа на пристанището от
пристанищното укрепление до Round Tower
В рамките на пристанище Brading
Река Medina в рамките на линията от фара на вълнолома на
източния бряг до House Light на западния бряг
В рамките на линията от Calshot Castle до Hook Beacon
По река Beaulieu River, не на изток от линията на север/юг,
преминаваща през Inchmery House
В рамките на линията, вървяща на север от фара Hurst point към
Keyhaven Marshes
The Run
До линията на маршрута на верижния ферибот между Sandbanks и
South Haven Point
До линията от изток на запад от Warren Point до бреговата станция
за спасителни лодки срещу Checkstone Ledge
В рарамките на пристанището
До линията от Kettle Point до Battery Point
До линията от Splat Point до Limebury Point
В рамките на линия от пирса Mount Batten до Raveness Point през
остров Darke; река Yealm до линията от Warren Point до Misery
Point
В рамките на пристанището
До линията от St. Anthony Head до Pendennis Point
До линията от Gun Point до Brea Hill
До линия на 200° от фара на Crow Point до брега на Skem Point
Южно от линия в посока на изток от Stert Point (51°13,0' с.ш.)
До линията от пирса Avonmouth до Wharf Point и след това до
Netham Dam
ГЛАВА ВТОРА

Зона 3
Белгия
Maritime Scheldt (надолу от откритото пристанище на Антверпен)
България
Дунав

От km 845,650 до km 374,100

Чешка република
Язовири: Brněnská (Kníničky), Jesenice, Nechranice, Orlík, Rozkoš, Slapy, Těrlicko, Žermanice и
Nové Mlýny III
Езера от наводнени пясъчно-чакълени кариери: Ostrožná Nová Ves и Tovačov
Германия
Дунав

От Kelheim (km 2 412,720) до германско-австрийската граница при
13
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Jochenstein
Рейн с Lampertheimer
От германско-швейцарската до германско-холандската граница
Altrhein (от km 4,750 до
Rijn), Altrhein StockstadtErfelden (от km 9,800 до
Rijn)
Elbe (Norderelbe),
От устието на канала Elbe-Seiten до долната граница на
включително Süderelbe en пристанище Hamburg
Köhlbrand
Müritz
Франция
Adour
Aulne
Blavet
Канал Кале
Charente

Dordogne
Garonne
Gironde
Hérault
Остров
Река Лоара
Marne
Река Рейн
Nive
Oise
Orb
Река Рона
Saône
Река Сена
Sèvre Niortaise
Somme
Noyelles
Vilaine
Езеро Amance
Езеро Annecy

От Bec du Gave до морето
От шлюза при Châteaulin до напречната граница на морето,
определена от Passage de Rosnoën
От Pontivy до Pon du Bonhomme
От моста при Tonnay-Charente до напречната граница на морето,
определена от линията, преминаваща през средата на фара за
надолу по течението на левия бряг, и през средата на Fort de la
Pointe
От мястото на сливане с Lidoire до Bec d'Ambès
От моста при Castet en Dorthe до Bec d'Ambès
От Bec d'Ambès на напречната линия при km 48,500, преминаваща
през крайната точка на Ile de Patiras нодолу по течението
От пристанище Bessan до морето, до горната граница на приливноотливната зона
От мястото на сливане с Dronne до сливането с Dordogne
От сливането с Maine до Cordemais (km 25,000)
От моста при Bonneuil (km 169,000 до km 900,000) и шлюза при St
Maur до вливането в Сена
От бента Haïtze при Ustaritz до вливането в Adour
От шлюза Janville до вливането в Сена
От Sérignan към морето, до горната граница на приливно-отливната
зона
От границата с Швейцария до морето, с изключение на Petit Rhône
От моста Pont de Bourgogne при Chalon-sur-Saône до вливането в
Рона
От шлюза при Nogent-sur-Seine до началото на канала Tancarville
От шлюза при Marans при напречната граница на морето срещу
помещението за охрана, до устието
От страната, която е по течението, на моста Pont de la Portelette при
Abbeville към виадукта
До железопътната линия Saint-Valéry-sur-Somme
От Redon (km 89,345) до бента Arzal
14
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Езеро Biscarosse
Езеро Bourget
Езеро Carcans
Езеро Cazaux
Езеро Der-Chanteco
Езеро Guerlédan
Езеро Hourtin
Езеро Lacanau
Езеро Orient
Езеро Pareloup
Езеро Parentis
Езеро Sanguinet
Езеро Serre-Ponçon
Езеро Temple
Хърватия
Река Дунав
Река Драва
Река Сава
Река Купа
Река Уна
Унгария
Река Дунав
Дунав Moson
Дунав Szentendre
Дунав Racckeve
Река Tisza
Река Drava
Река Bodrog
Река Kettos-Koros
Река Harmas-Koros
Канал Sio
Езеро Velence
Езеро Ferto

От km 1 295,500 до km 1 433,100
От km 0,000 до km 198,600
От km 210,800 до km 594,000
От km 0,000 до km 5,900
От km 0,000 до km 15,000
От km 1812,000 до km 1433,000
От km 14,000 до km 0,000
От km 32,000 до km 0,000
От km 58,000 до km 0,000
От km 685,000 до km 160,000
От km 198,000 до km 70,000
От km 51,000 до km 0,000 km
От km 23,000 до km 0,000
От km 91,000 до 0,000
От km 23,000 до km 0,000

Нидерландия
Река Рейн
Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde,
Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee,
Buiten Ij afgesloten Ij Nordzeekanaal, пристанище Ijmuiden, пристанищната област Ротердам,
Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordsche Kil, Boven
Merwede, Waal, Bijlandsch Canal, Boven Rijn, Pannersdensch Canal, Geldersche Ijssel, Neder Rijn,
Lek, Amsterdam-Rhine-Canal, Veerse Meer, Schelde-Rhine-Canal до устието му в Volkerak, Amer,
Bеrgsche Maas, река Meuse под Venlo, Gooimeer, Europort, Calandkanaal (източно от пристанище
Benelux), Hartelkanaal
15
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Австрия
Река Дунав
Река Inn
Река Traun
Река Enns
Река March
Полша
Река Biebrza
Река Brda
Река Bug
Езеро Dabie
Канал Augustowski
Канал Bartnicki
Канал Bydgoski
Канал Elbląski
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От границата с Германия до границата със Словакия
От устието до ВЕЦ Passau-Ingling
От устието до km 1,800
От устието до km 2,700
До km 6,000
От устието на канала Augustowski до устието на река Narwia
От връзката с канала Bydgoski в Bygoszcz до устието на река Wisła
От устието на река Muchawiec до устието на река Narwia
До границата на вътрешните морски води
От връзката с река Biebrza до държавната граница заедно с езерата,
намиращи се по трасето на този канал
От езерото Ruda Woda до езерото Bartężek, заедно с езерото
Bartężek
От езерото Druzno до езерото Jeziorak и езерото Szeląg Wielki,
заедно с тези езера и езерата, намиращи се по трасето на канала и
второстепенния воден път в посока Zalewo от езерото Jeziorak до
езерото Ewingi включително

Канал Gliwicki заедно с
канал Kędzierzyński
Канал Jagielloński
От връзката с река Elbląg до река Nogat
Канал Łączański
Канал Ślesiński
И езерата, намиращи се по трасето на канала и езерото Gopło
Канал Żerański
Река Martwa Wisła
От река Wisła в Przegalina до границата на вътрешните морски води
Река Narew
От устието на река Biebrza до устието на река Wisła, заедно с
езерото Zegrzyński
Река Nogat
От река Wisła до устието на лагуната на Wisła
Река
Notec
(горното От езерото Gopło до връзката с канала Górnonotecki и каналът
течение)
Górnonotecki и река Noteć (долното течение) от връзката с канала
Bydgoski до устието на река Warta
Река Nysa Łużycka
От Gubin до делтата на река Odra
Река Odra
От гр. Racibòrz до връзката с река Eastern Odra, която преминава в
река Regalica от Klucz-Ustovo Piercing заедно с тази река и
страничните ѝ ръкави до езерото Dąbie, както и отклонението на
река Odra от шлюза Opatowice до шлюза в гр. Wrocław
Река Western Odra
От бента в Widuchowa (km 704,100 от река Odra) до границата на
вътрешните морски води заедно със страничните ѝ ръкави, както и
Klucz-Ustovo Piercing, свързващ река Eastern Odra с река Western
Odra
Река Parnica и Parnicki От река Western Odra до границата на вътрешните морски води
Piercing
Река Pisa
От езерото Roś до устието на река Narew
Река Szkarpawa
От река Wisła до устието на лагуната Wisła
16
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Река Warta
От езерото Ślesińskie до устието на река Odra
Система Wielkie Jeziora Обхващаща езерата, свързани с реките и каналите, образуващи
Mazurskie
главния маршрут от езерото Roś (включително) в Pisz до канала
Węgorzewski (включително) във Węgorzewo, заедно с езерата
Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie,
Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty и Święcajty,
заедно с канала Giżycki, канала Niegociński и канала Piękna Góra, и
второстепенния воден път на езерото Ryńskie (включително) в Ryn
до езерото Nidzkie (до 3-тия km, образуващо граница с природния
резерват на езерото Nidzkie), заедно с езерата Bełdany, Guzianka
Mała и Guzianka Wielka
Река Wisła
От устието на река Przemsza до връзката с канала Laczanski, както
и от устието на този канал в Skawina до устието на река Wisła до
Гданския залив, изключвайки язовир Włocławski
Румъния
Река Дунав

От границата Сърбия-Румъния (km 1 075,000) до Черно море на
ръкава на канал Sulina
Канал Дунав–Черно море От сливането с река Дунав при km 299,300 от река Дунав при
(дължина 64,410 km)
Черна вода (съответно km 64,410 от канала) до пристанището
Констанца Юг-Agigea (km „0“ на канала).
Канал Poarta Albă–Midia От сливането с канала Дунав–Черно море при km 29,410 при Poarta
Năvodari (дължина 34,600 Albă (съответно km 27,500 от канала) до пристанището Midia (km
km)
„0“ от канала).

Словакия
Река Дунав
Канал Дунав
Река Váh
Река Morava
Река Bodrog
Язовири:
Oravská
Priehrada, Liptovská Mara,
Zemplínska Šírava

От km 1880,260 до km 1708,200
От km 1851,750 до km 1811,000
От km 0,000 до km 70,000
От km 0,000 до km 6,000
От km 49,680 до km 64,850

Швеция
Канал Trollhätte и Göta От паралела през фара Bastugrunds до моста Göta älv
älv
Езерото Mälaren
Пристанище Стокхолм
Ограничено на северозапад от моста Lidingö, на североизток от
линия през фара Elfviksgrund по посока 135-315 градуса и на юг от
моста Skuru
Канал
Södertälje
и Ограничени на север от шлюз Södertälje и на юг от паралела на 59°
пристанищата
на 09′ 00″ с.ш.
Södertälje
Обединено кралство
ШОТЛАНДИЯ
17
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Leigh (Edinburgh)
Glasgow
Канал Crinan
Канал Caledonian
СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ
Река Lagan
ИЗТОЧНА АНГЛИЯ
Река Wear (без приливноотливната зона)
Река Tees
Grimsby Dock
Immingham Dock
Доковете на Hull
Boston Dock
Корабоплаване по Aire и
Calder
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В рамките на вълноломите
Езерото Strathclyde
От Crinan до Ardrishaig
Отсечките от канала
От Lagan Weir до Stranmillis
От стария железопътен мост Durham до моста Prebens, Durham

Нагоре по течението от бента Tees
Във вътрешността на шлюзовете
Във вътрешността на шлюзовете
Във вътрешността на шлюзовете
Между преградите на шлюзовете
От доковете на Goole до Leeds; през пресечната точка с канала
Liverpool и Leeds; през пресечната точка Bank Dole с Shelby
(шлюзът на река Ouse); през пресечната точка Castleford до
Wakefield (шлюза Falling)
Река Ancholme
От шлюза Ferriby до Brigg
Канал Calder and Hebble
От Wakefield (шлюза Falling) до шлюза Broadcut Top
Река Foss
От пресечната точка (Blue Bridge) с река Ouse до моста Monk
Канал Fossdyke
От пресечната точка с река Trent до Brayford Pool
Goole Dock
Между преградите на шлюзовете
Hornsea Mere
Целият канал
Река Hull
От шлюза Struncheon Hill до Beverly Beck
Канал Market Weighton
От шлюза на река Humber до шлюза Sod Houses
Канал New Junction
Целият канал
Река Ouse
От шлюза Naburn до Nun Monkton
Канал Sheffield и South От шлюза Keadby до шлюза Tinsley
Yorkshire
Река Trent
От шлюза Cromwell до Shardlow
Река Witham
От шлюза Boston до Brayford Poole (Lincoln)
УЕЛС И ЗАПАДНА
АНГЛИЯ
Река Severn
Над бентовете Llanthony и Maisemore
Река Wye
Над Monmouth
Cardiff
Езерото Roath Park
Пристанище Talbot
В рамките на затворените докове
Swansea
В рамките на затворените докове
Река Dee
Над водовземната точка Barrelwell Hill
Река Mersey
Доковете (без Seaforth Dock)
Река Lune
Над Glasson Dock
Река Avon (Midland)
От шлюза Tewksbury до Evesham
Gloucester
От доковете Gloucester City до канала Gloucester/Sharpness
Езеро Hollingworth
Цялото езеро
Корабен канал на
Целият канал и доковете Salford, включително река Irwell
Manchester
18
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Езеро Pickmere
Река Tawe
Езеро Rudyard
Река Weaver
ЮЖНА АНГЛИЯ
Река Nene
Река Great Ouse
Yarmouth
Lowestoft
Река Alde и река Ore
Река Deben
Река Orwell и река Stour
Канал Chelmer &
Blackwater
Река Темза и притоците ѝ
Река Adur и канал
Southwick
Река Arun
Река Ouse (Sussex)
Newhaven
Bewl Water
Grafham Water
Rutland Water
Езерото Thorpe Park
Chichester
Christchurch
Канал Exeter
Река Avon (Avon)
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Цялото езеро
Между морската дига/яхтеното пристанище и лекоатлетическия
стадион Morfa
Цялото езеро
Под Northwich
От Wisbech Cut и река Nene до шлюза Dog-in-a-Doublet
Kings Lynn Cut и река Great Ouse под моста West Lynn Road
Устието на река Yare от линията, прокарана през краищата на
пирсите на северния и южния вход, включително Breydon Water
Пристанището Lowestoft под шлюза Mutford до линията,
преминаваща през пирсите на входа на външното пристанище
Над входа към река Ore до Westrow Point
Над входа към река Deben до Felixstowe Ferry
От линията, прокарана от Fagbury Point до Shotley Point на река
Orwell и до Ipswich Dock; и от линия, очертана от север на юг през
Ewarton Ness на река Stour до Manningtree
Източно от шлюза Beeleigh
Река Темза над шлюза Teddington до Oxford
Река Adur над западния край на кея Tarmac и в рамките на канал
Southwick
Река Arun над яхтеното пристанище Littlehampton
Река Ouse над северния край на Северния кей
Цялото езеро
Цялото езеро
Цялото езеро
Цялото езеро
Източно от линията, свързваща Cobnor Point и Chalkdock Point
В рамките на пристанище Christchurch, изключвайки Run
Целият канал
Доковете на град Bristol
От бента Netham до бента Pulteney
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № Е-РД-16-496
от 3 октомври 2018 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
от ЗПБ, в площ „Кладенчето“ с размер 7,30 кв. км,
разположена на територията на община Елин
Пелин и община Мирково, област София, с
координати на граничните точки – приложение
№ 1 към настоящата заповед.
2. Определям срок на разрешението: 3 години от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Определ ям изиск вани я за минима лни
управленски и финансови възможности, които
да притежават кандидатите за допускането им
до участие в конкурса – приложение № 2 към
настоящата заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17,30 ч. на 14-ия ден от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“,
конкурсните документи се получават в стая 807
на Министерството на енергетиката, София,
ул. Триадица № 8, тел. 02/9263 164, след представяне на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 500 лв.,
внесени по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421
01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното
нареждане следва да бъде записано: „За закупуване на конкурсни книжа за площ „Кладенчето“;
в документа се посочва и името на кандидата, в
полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията
за участие в конкурса: до 17,30 ч. на 30-ия ден от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“,
кандидатите подават в деловодството на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица
№ 8, писмено заявление за участие в конкурса
и приложенията към него, изискуеми съгласно
българското законодателство, и конкурсните
книжа, включително документ за внесена такса
в размер 1450 лв. съгласно Тарифата за таксите,
които се събират в системата на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма по Закона
за подземните богатства, одобрена с ПМС № 284
от 2011 г. Таксата се внася по сметка на Минис-

терството на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG
9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В
платежното нареждане следва да бъде записано:
„Такса за участие в конкурс за площ „Кладенчето“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 2000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението за
участие в конкурса по сметка на Министерството
на енергетиката – IBAN BG75 BNBG 9661 3300 1421
03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Депозит за
участие в конкурс за площ „Кладенчето“. Същото
се прилага към заявлението за участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите: до
17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“. Допуснатите до участие
в конкурса кандидати подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София,
ул. Триадица № 8, оферта, изготвена съгласно
изискванията в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Красимир Първанов – заместникминистър на енергетиката.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Т. Петкова
Приложение № 1
към т. 1
Списък на координатите на граничните точки,
описващи площ „Кладенчето“
(Координатна система 1970 г.)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Х (m)
4597725.6
4597713.7
4597169.2
4597069.5
4597032.3
4596927.3
4596847.2
4596582.7
4596382.0
4596315.3
4596252.7
4596149.2
4596095.0
4595918.6
4595829.0
4595625.7
4594996.8
4595620.2
4598309.4
4599032.1
4599686.4

Y (m)
8529467.9
8531518.5
8531450.0
8531706.2
8531911.5
8532172.2
8532361.1
8532612.9
8532828.6
8532890.8
8533041.3
8533153.5
8533265.0
8533453.7
8533449.8
8533720.8
8534754.8
8543122.0
8548497.8
8548403.5
8549602.9

С Т Р.
№
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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Х (m)
4599714.6
4599070.1
4598996.0
4598816.2
4598869.9
4595553.2
4594885.1
4595551.6
4595710.3
4596734.5
4596703.6

Y (m)
8551732.7
8551974.0
8552944.9
8553326.4
8549714.4
8543201.8
8534747.4
8533662.3
8533450.6
8530870.2
8530318.1

Приложение № 2
към т. 3
Изисквания за наличие на минимални управленски и финансови възможности
Kандидатът-търговец, съответно обединението
кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по търсенето и проучване
минимални управленски и финансови възможности, както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да
представи поне две препоръки от бизнес партньори – оригинали;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 3 години;
1.3. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка
с § 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Кандидатът може да представи доказателствата
за управленски възможности по т. 1.2 за други
физически или юридически лица при условие,
че декларира, че ще използва ресурсите им при
изпълнение на проекта и ще представи декларация
от третото лице, че ще предостави на разположение
на кандидата възможностите си за изпълнение на
дейностите по търсене и проучване на неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали
в площ „Кладенчето“, както и декларация от
третото лице, че за същото не са налични обстоятелствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изиск
вания:
2.1. кандидатът-търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
60 000 лв. Когато кандидатът е обединение, което
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не е юридическо лице, изискването по тази точка
се прилага към обединението като цяло,
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друга финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите
по търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали в площ
„Кладенчето“,
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси за
изпълнение на дейностите по търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали в площ „Кладенчето“.
Кандидат ът, а когато същият е обединение – всички участници в него, да представи
дек ларация за липса на обстоятелствата по
чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Кандидатът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение
на проекта за проучване при условие, че докаже,
че ще има на свое разположение тези ресурси.
При условие че кандидатът ползва ресурсите на
други физически или юридически лица, за да докаже минимални финансови възможности, същите
следва да представят декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
9078
РАЗРЕШЕНИЕ № 490
от 26 септември 2018 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Бахчата“,
разположена в землището на с. Брестовица,
община „Родопи“, област Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 61 от 2010 г.),
§ 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 100
от 2010 г.) и § 63 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение на Закона
за забрана на химическото оръжие и за контрол
на токсичните химически вещества и техните
прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно
решение по т. 19 от протокол № 29 от заседанието
на Министерския съвет на 25 юли 2018 г. разрешавам на „Бултем“ – ООД, Пловдив, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК
115881969, със седалище и адрес на управление – Пловдив, ул. Стефан Веркович № 3, ет. 3,
ап. 2, да извърши за своя сметка проучване на
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строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площ „Бахчата“, разположена в землището на
с. Брестовица, община „Родопи“, област Пловдив,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,40 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Бахчата“
Координатна система 1970 г.

Пловдив, и с. Павелско, община Чепеларе, област
Смолян, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 24,40 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9067

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
9073

X (m)
4533870
4533925
4533540
4533090
4533190
4533425

Y (m)
8603000
8603280
8603570
8603515
8603085
8602865

РАЗРЕШЕНИЕ № 491
от 2 октомври 2018 г.
за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1
от Закона за подземните богатства, в площ „Кутел“, разположена в землищата на с. Дряново, с.
Югово и гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив,
и с. Павелско, община Чепеларе, област Смолян
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 28 от протокол № 29 от заседанието на
Министерския съвет на 25 юли 2018 г. разрешавам на „Източни ресурси“ – ООД, София,
ЕИК 203263097, титуляр на разрешението, със
седалище и адрес на управление – София 1124,
област София (столица), община Столична, район
„Средец“, ул. Авицена № 32, да извърши за своя
сметка търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Кутел“, разположена в землищата на с. Дряново, с. Югово и гр. Лъки, община Лъки, област

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Кутел“
Координатна система 1970 г.
Х (m)
4508563
4508617
4509897
4511694
4511739
4511134
4508696
4507273
4506089
4504877
4504838
4506917
4507171

Y (m)
8614416
8617233
8617372
8618869
8620997
8621462
8620824
8619024
8619541
8618384
8616561
8616476
8614469

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-106
от 9 октомври 2018 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по мотивирано предложение от зам.-кмета на община Котел (съгласно
Заповед № РД-17-709 от 10.11.2015 г. на кмета на
община Котел) след Решение № 673 по протокол
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от 30.08.2018 г. на Общинския съвет – гр. Котел,
становище от Регионалното управление на образованието – Сливен, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-5726 от
13.11.2017 г. на министъра на образованието и
науката, поради трайна тенденция на намаляване
броя на подлежащите на задължително обучение,
довела до липса на ученици за учебната 2018/2019
година, закривам Начално училище „Неофит Бозвели“ със седалище и официален адрес: с. Малко
село, община Котел, област Сливен.
1. Задължителната документация на Начално
училище „Неофит Бозвели“ – с. Малко село,
община Котел, област Сливен, да се съхранява
в Основно училище „Д-р Петър Берон“ – с. Филаретово, община Котел, област Сливен.
2. Имуществото на Начално училище „Неофит
Бозвели“ – с. Малко село, община Котел, област
Сливен, е общинска собственост и се разпределя
със заповед на кмета на община Котел.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
9154
ЗАПОВЕД № РД-14-107
от 9 октомври 2018 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по мотивирано предложение от кмета на община Бойница след Решение
№ 57 по протокол от 31.08.2018 г. на Общинския
съвет – Бойница, становище от Регионалното
управление на образованието – Видин, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна
тенденция на намаляване броя на подлежащите
на задължително обучение, довела до липса на
ученици за учебната 2018/2019 година, закривам
Основно училище „Христо Ботев“ със седалище
и официален адрес: с. Раброво, община Бойница,
област Видин.
1. Задължителната документация на Основно
училище „Христо Ботев“ – с. Раброво, община
Бойница, област Видин, да се съхранява в Основно
училище „Васил Левски“ – с. Бойница, община
Бойница, област Видин.
2. Имуществото на Основно училище „Христо
Ботев“ – с. Раброво, община Бойница, област
Видин, е общинска собственост и се разпределя
със заповед на кмета на община Бойница.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
9155
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-599
от 9 октомври 2018 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са
невъзстановимо увредени, установено с констативен протокол № ВС-056 от 25.07.2018 г. на
РИОСВ – Русе, и напълно изсъхнали, установено
с констативен протокол № БВ-021 от 3.09.2018 г.
на РИОСВ – Смолян:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти следните вековни
дървета:
1.1. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus
robur), намиращо се в землището на гр. Кубрат,
община Кубрат, област Разград, обявено със
Заповед № 1027 от 1.12.1982 г. на Комитета по
опазване на природната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 101 от 1982 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1431.
1.2. Два броя вековни дървета от вида бряст
(Ulmus glabra), намиращи се в махала Черешово,
местност Брестът, поземлен имот № 001005 съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Могилица, ЕК АТТЕ 48814,
община Смолян, област Смолян, обявени със
Заповед № РД-24 от 18.01.2016 г. на Министерството на околната среда и водите (ДВ, бр. 26
от 2016 г.). Вековните дървета са заведени в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 2151.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Н. Кънчев
9149

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО
ИМУЩЕСТВО
РЕШЕНИЕ
по протокол № 844
от 12 септември 2018 г.
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество на основание чл. 106, ал. 2, т. 3 от
ЗПКОНПИ утвърждава проект на декларация
по чл. 136 от ЗПКОНПИ.
Председател:
Пл. Георгиев

БРОЙ 89
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 136 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
1. Настоящата декларация се предоставя на основание чл. 136, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
2. Данните в настоящата декларация се отнасят за проверяван период от
................................................................... до .....................................................................................
(попълва се служебно)
3. Декларират се притежаваните, недвижими имоти и моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни
средства, ограничени вещни права върху недвижими имоти, парични влогове, ценни книжа, произведения на изкуството,
движими културни ценности, дялово участие в търговски дружества, вземания, патенти, търговски марки и промишлени
образци, както и друго имущество в страната и в чужбина. Представя се списък на банкови сметки в страната и в
чужбина. Декларират се източниците на средства и основанията за придобиване на имуществото и за издръжката на
семейството . Декларират се сделките с недвижими имоти, движими вещи, дялове и акции в търговски дружества,
прехвърляне на предприятие или други търговски или правни сделки с имущество през проверявания период, както и
източниците на средствата за извършването им. Декларират се задълженията към трети лица и други обстоятелства,
свързани с имуществото.
4. Посочените обстоятелства следва да бъдат подкрепени с документи.
5. В настоящата декларация ненужното се зачертава.
6. Декларацията се изпраща по пощата или се представя лично в териториалната дирекция на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - на адрес
гр.…………………………………………..………………………… ……………………..…….. в
14 дневен срок от
получаването й, или един месец, ако лицето е в чужбина.
7. Образецът на настоящата Декларация е одобрен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество и е обнародван в ДВ ........................... г.
Подписаният:
1. Име, презиме и фамилия по документ за самоличност:
2. Документ за самоличност:
Док. за самоличност №
изд.на

от

ЕГН

Възраст

Гражданство

3. Местоживеене
Постоянен адрес (по л.к.): Гр.(с.) .......................................................... п.к. ............................ ул.(ж.к.) № …………………
.................................................................................... бл................. вх. .................... ет. ................. ап. ........................
Настоящ адрес: Гр.(с.) .......................................................... п.к. ............................ ул.(ж.к.) № .......................... ................
…………………………………… ………………............ бл................. вх. .................... ет. ................. ап. .........................
4. Адрес за кореспонденция:
съвпада с постоянния
адрес
съвпада с настоящия адрес
Домашен телефон:

гр.(с.)

п.к.

ул.№

Мобилен телефон:

Служебен телефон/ Факс:

е-mail

в качеството си:
1. на проверявано лице
2. на наследник (заветник ) на:
Трите имена

Дата на смъртта

3. на трето лице по смисъла на чл. 143,144, 145, 146 от ЗПКОНПИ /придобило имущество от/

Подпис на декларатора………………………..
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Име

или придобило на свое име имущество със средства на
Име

4. на регистриран едноличен търговец/съпруг или лице във фактическо съжителство с регистриран едноличен търговец;
(тези лица попълват само Раздел IV от Декларацията)
Наименование и статут

ЕИК / БУЛСТАТ:
Име на представляващо лице, тел.
Седалище/адрес на управление:
Гр.(с.) ................................................... п.к. .............................. ул. № …...............................................
Номер на фирменото дело:
Съд по първоначална регистрация:
Дата на регистрация/пререгистрация в търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ:
5. като представител, управител или лице, което има контрол над дружеството, юридическо лице с нестопанска цел,
съответно представител или управител на юридическото лице, което има контрол над дружеството или юридическото
лице с нестопанска цел съгласно § 1, т.6 от ПЗР на ЗПКОНПИ (тези лица попълват само Раздел V от Декларацията)
Наименование и статут
ЕИК / БУЛСТАТ:
Име на представляващо лице, тел.
Седалище/адрес на управление:
Гр.(с.) ................................................... п.к. .............................. ул.№ …...............................................
Номер на фирменото дело:
Съд по регистрация:
Дата на регистрация/пререгистрация в търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ:
ДЕКЛАРИРАМ:
РАЗДЕЛ І
Гражданство, местоживеене и семейно положение:
А. Гражданство
Гражданин съм на:
Други гражданства:

Подпис на декларатора………………………..
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Указ на президента на Република България за придобиване на българско гражданство:

Б. Местоживеене
1. Местоживеене
Постоянен адрес (по л.к.): Гр.(с.) .......................................................... п.к. ............................ . кв…………………………...
ул.……………. ………………….№ ……бл................. вх. .................... ет. ................. ап. .........
Настоящ адрес: Гр.(с.) ..........................................................

п.к. ............................ . кв…………………………...

ул.……………. ………………….№ ……бл................. вх. .................... ет. ................. ап. ........
Адрес в чужбина: държава…………………….. Гр.(с.) .............................................................. п.к. ............................
ул.(ж.к.)№ .................................................................................................бл................. вх. .................... ет. ................. ап. …..
2. Периода и фактическото ви местоживеене през последните 10 години (в Република България или в чужбина)
Период от...
Държава, населено място, п.к., улица №, вход, етаж, апартамент
…до…..

3. Данни за лицата, живеещи в обитаваното от вас жилище, извън съпруг/а, лицето, с което сте във
фактическо съжителство и ненавършили пълнолетие деца (ако не са встъпили в брак).
Период от... …… до………..
Три имена и ЕГН на лицето

4. Посочете данни за собственика на жилището, в което живеете (попълва се, когато вие не сте собственик)
Три имена и ЕГН на лицето

В. Семейно положение
1.
2.
3.
4.
5.
6.

неженен / неомъжена
разведен/а
женен / омъжена
вдовец/ица
фактическо съжителство
фактическа раздяла

да
да
да
да
да
да

не
не
не
не
не
не

1. Членове на семейството – съпруг/а, лице с което съм във
фактическо съжителство и ненавършили пълнолетие деца
(които не са встъпили в брак)

от…………………….., решение за развод №………..
от…………………….., акт за брак №………………..
от…………………….., акт за смърт №……….
от………………………до …………………….
от………………………до .……………………

Вид на връзката

ЕГН

2. Данни за съпруг/а/, лице, с което съм във фактическо съжителство за проверявания период
Подпис на декларатора………………………..
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Гражданство

Период на
съжителство от
………до…….

3. Ненавършили пълнолетие деца

4. Режим на имуществени отношения:
имуществена общност
да
не
Разделност
да
не
брачен договор
да
не
Дата и рег, № на договора /№ нотариуса…….…………………………..
РАЗДЕЛ ІІ
ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ
А. Недвижими имоти
1. Лично притежавани, включително съпружеска имуществена общност или в съсобственост
Вид, описание:
Собственик/ци (име, лични данни по документ за самоличност):

Местонахождение:
Данни от нотариалния акт: № , дата, дв. вх. № при служба по вписвания …………

Дата и основание за придобиване:
Източници на финансиране:
вещни тежести:
съпружеска имуществена общност:
ограничени вещни права върху тях :

да
да
да

не
не
не

2. На членовете на семейството ми или лице, с което съм/съм бил във фактическо съжителство, бивш съпруг
бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Вид, описание:
Собственик/ци (име, лични данни по документ за самоличност):

Местонахождение:
Данни от нотариалния акт: № , дата, дв. вх.№ , при служба по вписвания ………….
Подпис на декларатора………………………..
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Дата и основание за придобиване
Източници на финансиране
вещни тежести:
съпружеска имуществена общност:
ограничени вещни права върху тях :

да
да
да

не
не
не

3. Ползвано от мен и членовете на семейството ми или лице, с което съм/съм бил във фактическо съжителство,
бивш съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Недвижимо имущество
Вид

Местонахождение

Период и
основание за
ползване (от …до)

Собственик
(имена, ЕГН)

Основание за ползване

Б. Ограничени вещни права върху недвижими имоти:
1. Лични, включително съпружеска имуществена общност или в съсобственост
Вид на правото
Вид на имота
Местонахождение:

Дата и основание за придобиване:
Източници на финансиране:
Условия за упражняване на правото

2. На членовете на семейството ми или лице, с което съм/съм бил във фактическо съжителство, бивш съпруг бракът
с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Име на титуляря
Вид на правото
Вид на имота
Подпис на декларатора………………………..
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Местонахождение:
Дата и основание за придобиване:
Източници на финансиране:
Условия за упражняване на правото

В. Моторни, сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства, както и други превозни средства, които
подлежат на регистрация по закон;
1. Лично притежавани, включително семейна имуществена общност или в съсобственост
Движимо имущество (Моторни, сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства, както и други
превозни средства, които подлежат на регистрация по закон):
Вид

Дата и основание
за придобиването

Марка, модел, год. на
производство, документ
за регистрация

Тежести -вид,
основание.

Източници на финансиране

2. Притежавани от членовете на семейството ми или лице, с което съм/съм бил във фактическо съжителство,
бивш съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Име на титуляря, /съпруг, лице във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие деца, бивш съпруг
бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката/

Движимо имущество (Моторни, сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства, както и други
превозни средства, които подлежат на регистрация по закон):
Вид

Дата и основание
за придобиването

Марка, модел, год. на
производство, документ
за регистрация

Подпис на декларатора………………………..

Тежести -вид,
основание.

Източници на финансиране
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3. Ползвано от мен и членовете на семейството, или лице, с което съм/съм бил във фактическо съжителство, бивш
съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката. чуждо движимо имущество
(Моторни, сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства, както и други превозни средства, които
подлежат на регистрация по закон)
Движимо имущество:
Вид

Марка, модел, рег.
№; год. на
производство

Период и основание за
ползване (от …до)

Собственик
(имена, ЕГН)

Ползвател

Извършени през проверявания период сделки с
недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях.
1. Лично извършени сделки
Вид на сделката и описание на документа, който я удостоверява

Страни по сделката

Стойност на сделката
Дата и година на извършване на сделката
Източниците на средствата за извършената сделка
Връзка между страните по сделката - съпруг, лице във фактическо съжителство, бивш съпруг, роднини по
права линия без ограничения в степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен включително и по
сватовство – до втора степен включително.

2. Сделки, извършени от членовете на семейството ми или лице, с което съм/съм бил във фактическо
съжителство, бивш съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Име на титуляря
Вид на сделката и описание на документа, който я удостоверява
Страни по сделката
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Стойност на сделката
Дата и година на извършване на сделката
Източниците на средствата за извършената сделка
Връзка между страните по сделката - съпруг, лице във фактическо съжителство, бивш съпруг бракът с когото е
прекратен до пет години преди началото на проверката, роднини по права линия без ограничения в степените,
или роднини по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство – до втора степен
включително.

Извършени през проверявания период сделки с движими вещи
1. Лично извършени сделки
Вид на сделката и описание на документа, който я удостоверява
Страни по сделката

Стойност на сделката
Дата и година на извършване на сделката
Източниците на средствата за извършената сделка
Връзка между страните по сделката - съпруг, лице във фактическо съжителство, бивш съпруг бракът с когото е
прекратен до пет години преди началото на проверката, роднини по права линия без ограничения в степените,
или роднини по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство – до втора степен
включително.

2. Сделки, извършени от членовете на семейството ми или лице, с което съм/съм бил във фактическо
съжителство, бивш съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Име на титуляря
Вид на сделката и описание на документа, който я удостоверява
Страни по сделката

Стойност на сделката
Дата и година на извършване на сделката
Източниците на средствата за извършената сделка
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Връзка между страните по сделката - съпруг, лице във фактическо съжителство, бивш съпруг бракът с когото е
прекратен до пет години преди началото на проверката, роднини по права линия без ограничения в степените,
или роднини по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство – до втора степен
включително.

Г. Банкови сметки, банкови касети и сейфове
1. Лични банкови сметки в страната
Банка

Вид, № на сметка, условия по
сметката

Дата на
откриване

Дата на
закриване/активна

Дата на
откриване

Дата на
закриване/активна

Салдо
/към датата
на
деклариране/

Лица, които могат
да управляват и да
се разпореждат с
банковите сметки

2. Лични банкови сметки в чужбина
Банка

Вид, № на сметка, условия по
сметката

Салдо
/към датата
на
деклариране/

Лица, които могат
да управляват и да
се разпореждат с
банковите сметки

3. Лични банкови касети и сейфове
Банка

Вид /касета или сейф/

Дата на
наемане

Срок на
договора

Такса

Дата на
наемане

Срок на
договора

Такса

Съдържание

4. Лични банкови касети и сейфове в чужбина
Банка

Вид /касета или сейф/
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5. Банкови сметки в страната на името на членове на семейството или лице, с което съм/съм бил във фактическо
съжителство, бивш съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Име на титуляря

Банка

Вид, № на сметка,
условия по сметката

Дата на
откриване

Дата на
закриване/активна

Салдо
/към датата на
деклариране/

Лица, които могат да
управляват и да се
разпореждат с
банковите сметки

6. Банкови сметки в чужбина на името на членовете на семейството или лице, с което съм/съм бил във
фактическо съжителство, бивш съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Име на титуляря /съпруг, лице във фактическо съжителство,ненавършили пълнолетие деца/

Банка

Вид, № на сметка,
условия по сметката

Дата на
откриване

Дата на
закриване/активна

Салдо
/към датата
на
деклариране/

Лица, които могат да
управляват и да се
разпореждат с
банковите сметки

7. Банкови касети и сейфове в страната на името на членове на семейството или лице, с което съм/съм бил във
фактическо съжителство, бивш съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Банка

Вид /касета или сейф/

Дата на
наемане

Срок на
договора

Такса

Съдържание

8. Банкови касети и сейфове в чужбина на името на членове на семейството или лице, с което съм/съм бил във
фактическо съжителство, бивш съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Име на титуляря

Банка

Вид /касета или сейф/
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Д. Ценни книжа
1. Лично притежавани
Вид ценни книжа
Дата и основание за придобиване
Способ на придобиване
Емитент

Номинал

Падеж

Права по ценни книжа

Други условия по
ценните книжа

Източници на средства за
придобиване

2. Притежавани от членове на семейството ми или лице, с което съм/съм бил във фактическо съжителство, бивш
съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Име на титуляря
Вид ценни книжа
Дата и основание за придобиване
Способ на придобиване
Емитент

Номинал

Падеж

Права по ценни книжа

Други условия по
ценните книжа

Източник на средства за
придобиване

3. Извършени през проверявания период сделки с ценни книжа
3.1. Лично извършени сделки
Вид на сделката
Подпис на декларатора………………………..
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Страни по сделката

Стойност на
сделката

Дата на
разпореждане

Емитент

Номинал

Падеж

Права по ценните книжа
Други условия по сделката
Източници на средства за извършената сделка
Връзка между страните по сделката - съпруг, лице във фактическо съжителство, бивш съпруг бракът с когото е
прекратен до пет години преди началото на проверката, роднини по права линия без ограничения в степените,
или роднини по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство – до втора степен
включително.

3.2. Сделки, извършени от членовете на семейството ми или лице, с което съм/съм бил във фактическо
съжителство, бивш съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Име на титуляря
Вид на сделката
Страни по сделката

Стойност на
сделката

Дата на
разпореждане

Емитент

Номинал

Падеж

Права по ценните книжа
Други условия по сделката
Източници на средства за извършената сделка
Връзка между страните по сделката - съпруг, лице във фактическо съжителство, бивш съпруг бракът с когото е
прекратен до пет години преди началото на проверката, роднини по права линия без ограничения в степените,
или роднини по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство – до втора степен
включително.
Е. Произведения на изкуството и движими културни ценности
1. Лично притежавани, включително съпружеска имуществена общност или в съсобственост
Вид
Дата и
Праводател
Стойност на
Източници на
Съсобственици
Подпис на декларатора………………………..
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местонахождение на
вещите и ценностите

2. Притежавани от членовете на семейството ми или лице, с което съм/съм бил във фактическо съжителство,
бивш съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Име на титуляря

Вид

Дата и
основание за
придобиването

Праводател

Стойност на
придобиване

Източници на
средства за
придобиването

Съсобственици

Настоящото
местонахождение на
вещите и ценностите

Стойност на
придобитите
дялове/акции

Източници на
средства за
придобиване

Ж. Дялово участие в търговски дружества
1. Лично дялово участие
Вид на дружеството – фирма, наименование

ЕИК/
БУЛСТАТ

Номер на
фирмено дело/
година/съд на
първоначална
регистрация

Дата на
пререгистрация в
ТРРЮЛНЦ

Размер на
дяловото участие,
брой и вид на
притежаваните
акции

Началната дата на участие в юридическото лице
Участие в ръководните органи на юридическото
лице

Период на участие от… до

Извършени преобразувания на юридическото лице
Извършени правоприемства по отношение на юридическото лице
Разпределена печалба/изплатени дивиденти /дата,основание,сума/
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2. Дялово участие на членовете на семейството ми или лице, с което съм/съм бил във фактическо съжителство,
бивш съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Име на титуляря
Вид на дружеството – фирма, наименование

ЕИК/
БУЛСТАТ

Номер на
фирмено дело/
година/съд на
първоначална
регистрация

Дата на
пререгистрация в
ТРРЮЛНЦ

Размер на
дяловото участие,
брой и вид на
притежаваните
акции

Стойност на
придобитите
дялове/акции

Източници на
средства за
придобиване

Началната дата на участие в юридическото лице
Участие в ръководните органи на юридическото
лице

Период на участие от… до

Извършени преобразувания на юридическото лице
Извършени правоприемства по отношение на юридическото лице
Разпределена печалба/изплатени дивиденти /дата,основание,сума/

3. Извършени през проверявания период сделки с дялове и акции в търговски дружества и друго имущество
3.1. Лично извършени сделки
Вид на сделката
Страни по сделката

Предмет на сделката
Стойност на сделката

Време на извършване на сделката

Източниците на средства за извършената сделка
Връзка между страните по сделката - съпруг, лице във фактическо съжителство, бивш съпруг бракът с когото е
прекратен до пет години преди началото на проверката, роднини по права линия без ограничения в степените,
или роднини по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство – до втора степен
включително.
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3.2. Сделки извършени от членове на семейството ми или лице, с което съм/съм бил във фактическо съжителство,
бивш съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Име на титуляря
Вид на сделката
Страни по сделката
Предмет на сделката
Стойност на сделката

Време на извършване на сделката

Източниците на средства за извършената сделка
Връзка между страните по сделката - съпруг, лице във фактическо съжителство, бивш съпруг бракът с когото е
прекратен до пет години преди началото на проверката, роднини по права линия без ограничения в степените,
или роднини по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство – до втора степен
включително.

З. Вземания
1. Лични вземания
Длъжник

Предмет и
размер на
вземането

Основание за
възникване на
вземането

Валута

Дата

Падеж на
вземането

Лихва

Остатък по
вземането

Обезпечение на
вземането

Други условия по вземането

2. Вземания на членове на семейството ми или лице, с което съм/съм бил във фактическо съжителство, бивш съпруг
бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Име на титуляря
Длъжник

Предмет и
размер на
вземането

Валута

Основание за
възникване на
вземането

Дата

Падеж на
вземането

Лихва

Остатък по
вземането

Обезпечение на
вземането

Други условия по вземането
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И. Задълженията към трети физически и юридически лица.
1. Лични задължения
А.Получени заеми от физически лица
Заемодател

Предмет и размер на
задължението

Дата

Основание за възникване на
задължението

Падеж на задължението

Валута

Обезпечение
Размер на задължението към края на проверявания период

Б. Задължения по договори за лизинг
Лизингодател/Договор № и дата

Предмет и размер
на задължението
по договора за
лизинг

Размер на
първоначалната
и месечна вноска
по лизинговия
договор

Срок на договора

Размер на остатъка по
договора към края на
проверявания период

Дата и № на документа
за придобиване на
лизинговия обект/
прехвърляне/отказ от
права по договора

В. Задължения по потребителски, ипотечни и други кредитни продукти
Кредитор
Вид , размер и срок на задължението.

Дата на
възникване на
задължението

Сума на извършени
погашения по кредита

Остатък по кредита към
края на проверявания
период

Източници на средства за
погасяване

Обезпечение /поръчителство, залог на финансов актив, ипотека, др./

2. Задължения на членове на семейството ми или лице, с което съм/съм бил във фактическо съжителство, бивш
съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
А. Получени заеми от физически лица
Име на задълженото лице
Заемодател
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Падеж на
задължението

Валута

Обезпечение
Размер на задължението към края на проверявания период
Б. Задължения по договори за лизинг
Име на лизингополучателя
Лизингодател,Договор № и дата

Предмет и размер
на задължението
по договора за
лизинг

Размер на
първоначалната
и месечна вноска
по лизинговия
договор

Срок на договора

Размер на остатъка
по договора към края
на проверявания
период

Дата и № на документа
за придобиване на
лизинговия обект/
прехвърляне/отказ от
права по договора

В. Задължения по потребителски, ипотечни и други кредитни продукти
Име на задълженото лице
Кредитор
Вид, размер и срок на задължението.

Дата на
възникване на
задължението

Сума на извършени
погашения по кредита

Остатък по кредита към
края на проверявания
период

Източници на средства за
погасяване

Обезпечение /поръчителство, залог на финансов актив, ипотека, др./

Й. Патенти, търговски марки и промишлени образци
1. Притежавани лично
Вид на патента, търговската марка, промишления образец

Дата на
заявяване

Място на
регистриране

Територия, за която
се отнасят

Подпис на декларатора………………………..

Срок на закрила

Право на използване
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Извършени сделки
Договори за лицензия
Извършени разходи във връзка с патента, търговската марка, промишления образец
Източници на средства за извършените разходи

2. Притежавани от членове на семейството ми или лице, с което съм/съм бил във фактическо съжителство, бивш
съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Име на титуляря
Вид на патента, търговската марка, промишления образец

Дата на
заявяване

Място на
регистриране

Територия, за която
се отнасят

Срок на закрила

Право на използване

Извършени сделки
Договори за лицензия
Извършени разходи във връзка с патента, търговската марка, промишления образец
Източници на средства за извършените разходи

К. Салдо на налични парични средства към началната дата на проверявания период
1. Налични парични средства по банкови сметки в страната
Банка

№ на сметка

Дата на
откриване

Салдо

Източници на постъпленията

/към датата
на
деклариране/

2. Налични парични средства по банкови сметки в чужбина
Банка

№ на сметка

Подпис на декларатора………………………..

Дата на
откриване

Салдо

Източници на постъпленията

/към датата
на
деклариране/
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3. Налични парични средства по банкови сметки в страната на името на членове на семейството или лице, с което
съм/съм бил във фактическо съжителство, бивш съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото
на проверката
Име на титуляря

Банка

№ на сметка

Дата на
откриване

Салдо

Източници на постъпленията

/към датата на
деклариране/

4. Налични парични средства по банкови сметки в чужбина на името на членове на семейството или лице, с което
съм/съм бил във фактическо съжителство, бивш съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото
на проверката
Име на титуляря

Банка

№ на сметка

Дата на
откриване

5. Налични парични средства в брой
В лева
Сума
Във валута
Вид валута

Салдо

Източници на постъпленията

/към датата на
деклариране/

Източници

Сума

Източници

6. Налични парични средства в брой на членовете на семейството или на лице, с което съм/съм бил във
фактическо съжителство, бивш съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Име на титуляря
В лева

Сума

Във валута
Вид валута

Източници

Сума

Източници

7. Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции
Име на титуляря /лични, на членовете на семейството или на лице, с което съм/съм бил във фактическо
Подпис на декларатора………………………..
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съжителство, бивш съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката/.
В лева

Сума

Източници на средства

Във валута
Вид валута

Сума

Източници на средства

8. Задгранични пътувания
8.1. Задгранични пътувания, извършени от проверяваното лице
Дата на
напускане
на
страната

Дестинация/и

Дата на
завръщане

Цел на
пътуването

Разходи за пътуването
и пребиването

Източници на
финансиране

8.2. Задгранични пътувания, извършени от членовете на семейството или лице, с което съм/съм бил във
фактическо съжителство, бивш съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Дата на
напускане
на
страната

Дестинация/и

Дата на
завръщане

Цел на
пътуването

Разходи за
пътуването и
пребиването

Източници на финансиране

9. Разходи за обучение (в страната и/или в чужбина)
Име на обучаващия
се /проверяваното
лице, членовете на
семейството или
лице, с което
съм/съм бил във
фактическо
съжителство, бивш
съпруг бракът с
когото е прекратен
до пет години преди
началото на
проверката/

Учебно заведение

Подпис на декларатора………………………..

Дата
от….до…..

Сума

Източници на финансиране
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10. Внос/износ на парични средства и движими вещи (ценности, превозни средства, машини и др.)
10.1. Внос на парични средства и движими вещи (ценности, превозни средства, машини и др.) извършен от
проверяваното лице
Дата

Вид на
актива

Стойност

Държава по
произход

Начин на
придобиване

Източници на
финансиране за
придобиване на
активите

Собственик

10.2. Износ на парични средства и движими вещи (ценности, превозни средства, машини и др.), извършен от
проверяваното лице
Дата

Вид на
актива

Стойност

Държава
по
произход

Начин на
придобиване

Източници на
финансиране за
придобиване на
активите

Собственик

10.3. Внос на парични средства и движими вещи (ценности, превозни средства, машини и др.), извършен от
членовете на семейството или лице, с което съм/съм бил във фактическо съжителство, бивш съпруг бракът с
когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Дата

Вид на
актива

Стойност

Държава
по
произход

Начин на
придобиване

Източници на
финансиране за
придобиване на
активите

Собственик

10.4. Износ на парични средства и движими вещи (ценности, превозни средства, машини и др.), извършен от
членовете на семейството или лице, с което съм/съм бил във фактическо съжителство, бивш съпруг бракът с
когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Дата

Вид на
актива

Стойност

Държава
по
произход

Подпис на декларатора………………………..

Начин на
придобиване

Източници на
финансиране за
придобиване на
активите

Собственик
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11. Извършени парични или непарични вноски при условия на участие в юридическо лице
11.1. Извършени парични или непарични вноски от проверяваното лице при условия на участие в юридическо
лице
Лични парични вноски по формиране и/или увеличение на капитала на юридически лица /дата,
основание,сума/
Лични парични вноски, свързани с финансиране на дейността на юридическото лице /дата, основание,сума/
Лични непарични вноски по формиране и/или увеличение на капитала на юридически лица /дата,
основание,вид, оценка на апортна вноска/

11.2. Извършени парични или непарични вноски от членовете на семейството или лице, с което съм/съм бил във
фактическо съжителство, бивш съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
при условия на участие в юридическо лице
Лични парични вноски по формиране и/или увеличение на капитала на юридически лица /дата,
основание,сума/
Лични парични вноски, свързани с финансиране на дейността на юридическото лице /дата, основание,сума/
Лични непарични вноски по формиране и/или увеличение на капитала на юридически лица /дата,
основание,вид, оценка на апортна вноска/

12. Други обстоятелства, свързани с имущество
12.1. Други обстоятелства, свързани с личното имущество

12.2. Други обстоятелства, свързани с имуществото на членовете на семейството или лице, с което съм/съм бил
във фактическо съжителство, бивш съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на
проверката

РАЗДЕЛ ІІІ
ИЗТОЧНИЦИТЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО И ЗА ИЗДРЪЖКАТА НА
СЕМЕЙСТВОТО

Подпис на декларатора………………………..
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І. Доходи от служебни, трудови и приравнени на тях правоотношения
1. Лични доходи
Лицето, изплатило дохода

Размер на
дохода

Период на изплащане/
реализиране на дохода

Дата на сключване на трудовия
договор/служебното правоотношение,
съответно заповед за прекратяване на
трудовото/служебното правоотношение

Сума на основното и
допълнително възнаграждение по
договора

2. Доходи на членове на семейството ми или лице, с което съм/съм бил във фактическо съжителство, бивш съпруг
бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Име на лицето, получило дохода
Лицето, изплатило дохода

Размер на
дохода

Период на изплащане/
реализиране на дохода

Дата на сключване на трудовия
договор/служебното правоотношение,
съответно заповед за прекратяване на
трудовото/служебното правоотношение

Сума на основното и
допълнително възнаграждение по
договора

ІІ. Доходи от дейност на едноличен търговец
1. Доходи от дейността като ЕТ на проверяваното лице
Размер на
дохода

Период на изплащане/ реализиране на
дохода

Описание на документа за получения доход

Размер на платения данък и осигуровки

2. Доходи от дейността като ЕТ на членове на семейството ми или лице, с което съм/съм бил във фактическо
съжителство, бивш съпруг бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Име на лицето, получило дохода

Размер на
дохода

Период на изплащане/ реализиране на
дохода

Описание на документа за получения доход

Размер на платения данък и осигуровки

ІІІ. Доходи от свободни професии, занаятчийски дейности, извършване на услуги с личен труд (граждански
договори)
Подпис на декларатора………………………..
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1. Лични доходи
Размер на
дохода

Период на изплащане/ реализиране на
дохода

Описание на документа за получения доход

Размер на платения данък и осигуровки

2. Доходи на членове на семейството ми или лице, с което съм/съм бил във фактическо съжителство, бивш съпруг
бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Име на лицето, получило дохода

Размер на
дохода

Период на изплащане/ реализиране на
дохода

Описание на документа за получения доход

Размер на платения данък и осигуровки

IV. Доходи от участие в управление и контрол на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел,
контрольори и синдици по Търговския закон
1. Лични доходи
Размер на
дохода

Период на изплащане/ реализиране на
дохода

Описание на документа за получения доход

Размер на платения данък и осигуровки

2. Доходи на членове на семейството ми или лице, с което съм/съм бил във фактическо съжителство, бивш съпруг
бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Име на лицето, получило дохода

Размер на
дохода

Период на изплащане/ реализиране на
дохода

Описание на документа за получения доход

Размер на платения данък и осигуровки

VІ. Доходи от отдаване на недвижими/движимо имущество под наем и аренда
1. Лични доходи
Лицето, изплатило дохода

Подпис на декларатора………………………..
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Период на изплащане/ реализиране на дохода

Документ за получен доход

2. Доходи на членове на семейството ми или лице, с което съм/съм бил във фактическо съжителство, бивш съпруг
бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Име на лицето, получило дохода
Лицето, изплатило дохода

Размер на дохода

Период на изплащане/ реализиране на дохода

Документ за получен доход

VII. Други доходи, съгл. § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ
1. Лични други доходи
Лицето, изплатило дохода
Вид доход

Размер на дохода

Период на изплащане/ реализиране на дохода

Документ за получен доход
2. Доходи на членове на семейството ми или лице, с което съм/съм бил във фактическо съжителство, бивш съпруг
бракът с когото е прекратен до пет години преди началото на проверката
Име на лицето, получило дохода
Лицето, изплатило дохода
Вид доход

Размер на дохода

Период на изплащане/ реализиране на дохода

Документ за получен доход

Подпис на декларатора………………………..
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РАЗДЕЛ IV
ИМУЩЕСТВО НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ, СОБСТВЕНОСТ НА ПРОВЕРЯВАНОТО ЛИЦЕ И/ИЛИ НА
ЧЛЕНОВЕТО НА СЕМЕЙСТВОТО ИЛИ ЛИЦЕ, С КОЕТО Е/Е БИЛ ВЪВ ФАКТИЧЕСКО СЪЖИТЕЛСТВО,
БИВШ СЪПРУГ БРАКЪТ С КОГОТО Е ПРЕКРАТЕН ДО ПЕТ ГОДИНИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА
ПРОВЕРКАТА.
ДЕКЛАРИРАМ:
че едноличният търговец (наименование)………….…………………., собственост на…………….…….
I. Притежава:
А. Недвижими имоти, включително в съсобственост
Вид, описание:
Местонахождение:
Кадастрален идентификатор/УПИ/ПИ/квартал/
Основание и № на документ за придобиването:
Стойност на придобиване:
Дата на придобиване:
Праводател:

Съсобственици:

Източници за средства придобиването
вещни тежести:
ограничени вещни права върху тях:

да
да

не
не

Б. Ограничени вещни права върху недвижими имоти
Вид на правото
Имот, върху който се упражнява правото /вид /
Местонахождение:
Дата и основание за придобиване на правото
Стойност на придобиване:
Праводател
Условия за упражняване на правото

Подпис на декларатора………………………..
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В. Моторни, сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства, както и други превозни средства, които
подлежат на регистрация по закон, включително в съсобственост
Движимо имущество:
Вид

Дата и основание за
придобиването

вещни тежести:

да

Марка, модел, год. на
производство, документ за
регистрация, съсобственици

Стойност на
придобиване

Източници на средства

не

Г. Банкови сметки, касети и сейфове
1. Банкови сметки в страната
Банка

Вид, № на сметка

Дата на
откриване

Дата на
закриване/
активна

Дата на
откриване

Дата на
закриване/
активна

Салдо
/към датата
на
деклариране/

Лица, които могат да
управляват и да се
разпореждат с
банковите сметки

2. Банкови сметки в чужбина
Банка

Вид, № на сметка

Салдо
/към датата
на
деклариране/

Лица, които могат да
управляват и да се
разпореждат с
банковите сметки

3. Банкови касети/сейфове
Банка

Вид /касета или сейф/

Дата на
наемане

Срок на
договора

Такса

Съдържание

Д. Ценни книжа и участие в други юридически лица
Вид на ценните книжа
Подпис на декларатора………………………..
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Способ на придобиване

Дата на
придобиване

Стойност на
придобиване

Източници на средства
за придобиване

Емитент

Номинал

Падеж

Права по ценните книжа
Други условия по сделката

Е. Произведения на изкуството и движими културни ценности, включително в съсобственост
Дата и
Източници на
Настоящото
Стойност на
Вид
Праводател
Съсобственици
основание за
средства за
местонахождение на
придобиване
придобиването
придобиването
вещите и ценностите

Ж. Дялово участие в търговски дружества
Вид на дружеството – фирма, наименование

ЕИК/
БУЛСТАТ

Номер на фирмено
дело/ година/съд
на първоначална
регистрация

Дата на
пререгистрация в
ТРРЮЛНЦ

Размер на
дяловото участие,
брой и вид на
притежаваните
акции

Стойност на
придобитите
дялове/акции

Източници на
средства за
придобиване

Началната дата на участие в юридическото лице
Участие в ръководните органи на юридическото
лице

Период на участие от… до

Извършени преобразувания на юридическото лице
Извършени правоприемства по отношение на юридическото лице
Разпределена печалба/изплатени дивиденти /дата,основание,сума/
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З. Вземания
Длъжник

Предмет и
размер на
вземането

Валута

Основание за
възникване на
вземането

Дата

Падеж на
вземането

Лихва

Остатък по
вземането

Обезпечение на
вземането

Други условия по вземането

И. Задълженията към трети лица
Кредитор
Предмет и размер на задължението

Дата и основание за възникване
на задължението

Падеж на задължението

Дата на подаване и номер на годишната
данъчна декларация

Й. Патенти, търговски марки и промишлени образци
Вид на патента, търговската марка, промишления образец

Дата на
заявяване

Място на
регистриране

Територия, за която
се отнасят

Срок на закрила

Право на използване

Извършени сделки
Договори за лицензия
Извършени разходи във връзка с патента, търговската марка, промишления образец
Източници на средства за извършените разходи

К. Източниците на средства за придобиване на активите на едноличния търговец
Печалба от
дейността на
едноличния
търговец

Приходи от дейността на
едноличния търговец

Подпис на декларатора………………………..
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Л. Извършени парични или непарични вноски в полза на едноличния търговец
Лични парични вноски, свързани с финансиране на дейността на едноличния търговец / дата, основание,сума/
Лични непарични вноски свързани с финансиране на дейността на едноличния търговец / дата, основание, вид,
оценка на вноската/

М. Извършени парични или непарични вноски от едноличния търговец при условия на участие в юридическо
лице
Парични вноски по формиране и/или увеличение на капитала на юридически лица /дата, основание,сума/
Парични вноски, свързани с финансиране на дейността на юридическото лице /дата, основание,сума/
Непарични вноски по формиране и/или увеличение на капитала на юридически лица /дата, основание,вид,
оценка на апортна вноска/

II. През проверявания период са извършени сделки с дълготрайни активи
1.Недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях
Вид на сделката и описание на документа, който я удостоверява
Описание на имота/ограниченото вещно право:
Страни по сделката
Стойност на сделката
Дата и година на извършване на сделката
Източниците на средствата за извършената сделка

2.Транспортни средства, оборудване, машини и съоръжения, др. дълготрайни активи
Вид на сделката и описание на документа, който я удостоверява
Описание на актива
Страни по сделката
Стойност на сделката
Дата и година на извършване на сделката
Източниците на средствата за извършената сделка
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3. Ценни книжа
Вид на сделката

Страни по сделката

Способ на разпореждане

Стойност на
сделката

Дата на
разпореждане

Емитент

Номинал

Падеж

Права по ценните книжа
Други условия по сделката
Източници на средства за извършената сделка

4. Дялове и акции в търговски дружества и друго имущество
Вид на сделката
Страни по сделката
Предмет на сделката
Стойност на сделката

Време на извършване на сделката

Условия по сделката

Източниците на средства за извършената сделка

РАЗДЕЛ V
ИМУЩЕСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРИ УСЛОВИЯ НА КОНТРОЛИРАНЕ, СЪГЛАСНО
РАЗПОРЕДБИТЕ НА § 1, т.6 от ДР на ЗПКОНПИ
ДЕКЛАРИРАМ:
Че търговско дружество/юридическото лице с нестопанска цел в което, АЗ И/ИЛИ членовете на семейството ми,
или лице, с което съм/съм бил във фактическо съжителство, бивш съпруг бракът с когото е прекратен до пет години
преди началото на проверката, имам/е контролиращо участие:
Наименование:……………………………..
I. Притежава:

Подпис на декларатора………………………..
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А. Недвижими имоти, включително в съсобственост
Вид, описание:
Местонахождение:
Кадастрален идентификатор/УПИ/ПИ/квартал/
Основание и документ за придобиването:

Стойност на придобиване:
Дата на придобиване:
Праводател:
Съсобственици:

Източници за средства придобиването му
вещни тежести:
ограничени вещни права върху тях:

да
да

не
не

Б. Ограничени вещни права върху недвижими имоти
Вид на правото
Имот, върху който се упражнява правото /вид/
Местонахождение:
Дата и основание за придобиване на правото
Стойност на придобиване:
Праводател
Условия за упражняване на правото

В. Моторни, сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства, както и други превозни средства, които
подлежат на регистрация по закон, включително в съсобственост
Движимо имущество:
Вид

Дата и основание за
придобиването

Марка, модел, год. на
производство, документ за
регистрация, съсобственици

Подпис на декларатора………………………..
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Г. Банкови сметки, касети и сейфове
1. Банкови сметки в страната
Банка

Вид, № на сметка

Дата на
откриване

Дата на
закриване/
активна

Дата на
откриване

Дата на
закриване/
активна

Салдо
/към датата
на
деклариране/

Лица, които могат да
управляват и да се
разпореждат с
банковите сметки

2. Банкови сметки в чужбина
Банка

Вид, № на сметка

Салдо
/към датата
на
деклариране/

Лица, които могат да
управляват и да се
разпореждат с
банковите сметки

3. Банкови касети/сейфове
Банка

Вид /касета или сейф/

Дата на
наемане

Срок на
договора

Такса

Съдържание

Д. Ценни книжа и участие в други юридически лица
Вид на ценните книжа
Способ на придобиване

Дата на
придобиване

Стойност на
придобиване

Източници на средства
за придобиване

Емитент

Номинал

Падеж

Права по ценните книжа
Други условия по сделката

Подпис на декларатора………………………..
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Е. Произведения на изкуството и движими културни ценности, включително в съсобственост

Вид

Дата и
основание за
придобиването

Праводател

Стойност на
придобиване

Източници на
средства за
придобиването

Съсобственици

Настоящото
местонахождение на
вещите и ценностите

Ж. Дялово участие в търговски дружества
Вид на дружеството – фирма, наименование

ЕИК/
БУЛСТАТ

Номер на фирмено
дело/ година/съд
на първоначална
регистрация

Дата на
пререгистрация в
ТРРЮЛНЦ

Размер на
дяловото участие,
брой и вид на
притежаваните
акции

Стойност на
придобитите
дялове/акции

Източници на
средства за
придобиване

Началната дата на участие в юридическото лице
Участие в ръководните органи на юридическото
лице

Период на участие от… до

Извършени преобразувания на юридическото лице
Извършени правоприемства по отношение на юридическото лице
Разпределена печалба/изплатени дивиденти /дата,основание,сума/

З. Вземания
Длъжник

Предмет и
размер на
вземането

Валута

Основание за
възникване на
вземането

Дата

Падеж на
вземането

Лихва

Остатък по
вземането

Обезпечение на
вземането

Други условия по вземането

И. Задълженията към трети лица, които са отразени в годишните данъчни декларации и годишните финансови
отчети
Кредитор
Предмет и размер на задължението
Подпис на декларатора………………………..
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Дата на подаване и номер на годишната
данъчна декларация

Й. Патенти, търговски марки и промишлени образци
Вид на патента, търговската марка, промишления образец

Дата на
заявяване

Място на
регистриране

Територия, за която
се отнасят

Срок на закрила

Право на използване

Извършени сделки
Договори за лицензия
Извършени разходи във връзка с патента, търговската марка, промишления образец
Източници на средства за извършените разходи

К. Източниците на средства за придобиване на активите на юридическото лице
Печалба от дейността на
юридическото лице

Приходи от дейността на
юридическото лице

Дарения

Кредитиране

Други

Л. Извършени парични или непарични вноски от лицето при условия на контролирано участие в юридическо
лице
Лични парични вноски по формиране и/или увеличение на капитала на юридически лица / дата,
основание,сума/
Лични парични вноски, свързани с финансиране на дейността на юридическото лице / дата, основание,сума/
Лични непарични вноски по формиране и/или увеличение на капитала на юридически лица / дата, основание,
вид, оценка на апортна вноска/

М. Извършени парични или непарични вноски от лицето при условия на участие в юридическо лице
Лични парични вноски по формиране и/или увеличение на капитала на юридически лица / дата,
основание,сума/
Лични парични вноски, свързани с финансиране на дейността на юридическото лице / дата, основание,сума/

Подпис на декларатора………………………..
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Лични непарични вноски по формиране и/или увеличение на капитала на юридически лица / дата,
основание,вид, оценка на апортна вноска/
II. През проверявания период са извършени сделки с дълготрайни активи
1. Недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях
Вид на сделката и описание на документа, който я удостоверява
Описание на имота/ограниченото вещно право:
Страни по сделката
Стойност на сделката
Дата и година на извършване на сделката
Източниците на средствата за извършената сделка

2. Транспортни средства, оборудване, машини и съоръжения, др.дълготрайни активи
Вид на сделката и описание на документа, който я удостоверява
Описание на актива
Страни по сделката
Стойност на сделката
Дата и година на извършване на сделката
Източниците на средствата за извършената сделка

3. Ценни книжа
Вид на сделката
Страни по сделката
Способ на разпореждане

Стойност на
сделката

Дата на
разпореждане

Емитент

Номинал

Падеж

Права по ценните книжа
Подпис на декларатора………………………..
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Други условия по сделката
Източници на средства за извършената сделка

4. Дялове и акции в търговски дружества и друго имущество
Вид на сделката
Страни по сделката
Предмет на сделката
Стойност на сделката

Време на извършване на сделката

Условия по сделката
Източниците на средства за извършената сделка

Забележка:
1. Следва да приложите към съответния раздел, доказателства за декларираните от Вас данни. За
приложените от Вас доказателства, приложете опис.
2. Ако декларацията не съдържа достатъчно място за попълване, моля да дадете на отделен лист с формат А-4
допълнителните данни, като отбележите към кой раздел е съотносима информацията и който лист трябва да
прибавите към декларацията.

гр……………………….

Подпис на декларатора…………………………..

Дата………/……./……….…г.
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 954-ИП
от 11 октомври 2018 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и 11 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов (ЗКФН) и чл. 27, ал. 1, т. 10 във връзка
с чл. 276, ал. 1, т. 6, чл. 285, ал. 1, т. 2, буква „в“
от Закона за пазарите на финансови инструменти
(ЗПФИ) Комисията за финансов надзор реши:
І. Отнема издадения с Решение № 727-ИП от
2.09.2015 г. лиценз на „Матадор Прайм“ – ООД,
със седалище и адрес на управление: София,
ул. Свети Наум № 30, ет. 1, за извършване на
дейност като инвестиционен посредник.
ІІ. Назначава Стоил Владимиров Моллов за
квестор на ИП „Матадор Прайм“ – ООД, със срок
до назначаването от Агенцията по вписванията на
ликвидатор, съответно на синдик от съда, но не
повече от три месеца, като възлага на квестора
следните задачи:
1. В сроковете и по реда на чл. 29 от ЗПФИ да
направи необходимите уведомявания на лицата,
за които безспорно е установено, че са клиенти
на ИП, и да уреди отношенията с тях до размера
на наличните клиентски активи.
2. В двумесечен срок от назначаването си да
извърши пълна проверка и анализ на активите
на ИП „Матадор Прайм“ – ООД (негови и на
клиенти), и пасивите на дружеството и:
– да установи размера на клиентските активи,
държани от ИП, и задълженията на ИП „Матадор Прайм“ – ООД, към клиентите, с които
отношенията не са уредени, с оглед уреждане на
отношенията с всички клиенти на ИП;
– да провери надеждността на институциите,
в които се държат клиентски активи, и при необходимост да ги прехвърли в български банки;
– да установи и събере вземанията на ИП с оглед обезпечаване разплащанията на дружеството;
– да предприеме действия по пълно уреждане
на отношенията на ИП с неговите клиенти, като
в случай, че се установи, че паричните средства
на клиентите не са налични в ИП или не са
достатъчни, то за възстановяването им квесторът разполага с правомощия да се разпорежда
с притежаваните от ИП активи, включително и
финансови инструменти, като действа в най-добър
интерес на клиентите;
– да установи наличието или липсата на
задължения към Фонда за компенсиране на инвеститорите, съответно да предприеме действия
по уреждане на отношенията с фонда.
3. Да организира проверка на водената отчетност по сключените с клиентите договори,
изпълнението на нарежданията и уведомяването
им за сключените сделки за последната една година преди отнемане на лиценза на дружеството
и да уведоми КФН за резултатите от проверката
в докладите по т. 4.
4. За всеки период от 10 работни дни от началото на квестурата квесторът да предоставя доклад
на КФН за извършената дейност и възникналите
проблеми, ако има такива.
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5. На основание чл. 289, ал. 3 от ЗПФИ КФН
определя месечно възнаграждение на квестора
в размер 3000 лв. за сметка на ИП „Матадор
Прайм“ – ООД.
В срок 5 работни дни преди края на срока на
назначаването му квесторът трябва да представи на КФН подробен доклад за извършената от
него дейност.
На основание чл. 282 от ЗПФИ решението
подлежи на незабавно изпълнение независимо
от неговото обжалване.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

9171

Председател:
К. Караиванова

РЕШЕНИЕ № 960-ИК
от 11 октомври 2018 г.
На основание чл. 7, ал. 2 от Наредба № 7
от 2003 г. за изискванията, на които трябва да
отговарят физическите лица, които по договор
непосредствено извършват сделки с финансови
инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за
придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност Комисията за финансов
надзор реши:
Признава придобитата от Димитър Николаев
Стоянов квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за
придобиване на право за упражняване на дейност
като инвестиционен консултант.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок
от съобщаването му, което не спира неговото
изпълнение.

9172

Председател:
К. Караиванова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 543
от 26 юли 2018 г.
Със Заповед № РА-50-419 от 1.07.2016 г. на
главния архитект на СО е разрешено да се изработи проект на обемно-устройствено проучване
и проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване и работен устройствен план
със специфични правила и нормативи към тях
на урегулираните поземлени имоти с лице към
бул. Тодор Александров от о.т. 46 до о.т. 65 от
прилежащите му квартали, както следва:
• м. Центъра – Западно направление – кв. 169,
кв. 170, кв. 171, кв. 172, кв. 176, кв. 177, кв. 178,
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кв. 179, кв. 180, кв. 181, кв. 182, кв. 183, кв. 184,
кв. 185, кв. 186, кв. 187, кв. 213, кв. 214, кв. 215,
кв. 216, кв. 217, кв. 218, кв. 219, кв. 220, кв. 221,
кв. 222, кв. 225, кв. 226, кв. 227 и кв. 228, район
„Възраждане“, и прилежащите на кръстовището
на бул. Константин Величков и бул. Тодор Александров урегулирани поземлени имоти в кв. 169,
м. Разсадника бежанци, район „Красна поляна“,
и в кв. 169, м. ж.к. Разсадника бежанци, район
„Илинден“;
• м. Пробив бул. Пенчо Славейков – кв. 173, кв.
174, кв. 175, кв. 223 и кв. 224, район „Възраждане“.
Със Заповед № РА-50-433 от 5.07.2016 г. на
главния архитект на СО е разрешено да се изработи проект на обемно-устройствено проучване
и проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване и работен устройствен план
със специфични правила и нормативи към тях
за урегулираните поземлени имоти с лице към
бул. Тодор Александров и бул. Христо Ботев от
кв. 210, кв. 211 и кв. 212, м. Центъра – Западно
направление.
Изработването на обемно-устройственото
проучване и специфични правила и нормативи е
възложено в обхвата на двете разрешения по реда
на чл. 126, ал. 1 от ЗУТ на „Румина АМ“ – ЕООД,
с водещ проектант арх. Румяна Запрянова-Тодорова. Изборът на изпълнител е направен по
реда на ЗОП и на основание факта, че „Румина
АМ“ – ЕООД, е автор на проекта за ПУП – ПРЗ
за м. Центъра – Западно направление – част в
обхват от бул. Мария Луиза до бул. Христо Ботев,
одобрен с Решение № 322 по протокол № 90 от
26.05.2011 г. на СОС.
Обемно-устройствено проучване със СПН
към ПУ П и/или ПУ П и РУ П са изготвени
първоначално само в обхвата на урегулираните
поземлени имоти с лице към бул. Тодор Александров, намиращи се в кв. 210, кв. 211, кв. 212
и кв. 225. Същите са разгледани на разширен
състав на ОЕСУТ на 12.07.2016 г., като са изразени особени мнения относно необходимостта от
цялостно визуално изследване на застрояването
по бул. Тодор Александров и на натоварването
на транспортната и друга инфраструктура.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-2737/21.07.2016 г.
в Столичния общински съвет е внесен доклад с
проекторешение за приемане на обемно-устройствено проучване и СПН към ПУП и РУП в обхват
кв. 225, УПИ XI-9, 10, 11, 12 – „За адм. офиси и
обслужване“, и УПИ V-7, 8 – „За адм. офиси и
обслужване“, и прекратяване на производството
по изработване и одобряване на ИПРЗ и РУП
по отношение на тези имоти.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-2738/22.07.2016 г.
в Столичния общински съвет е внесен доклад
с проекторешение за приемане на обемно-устройствено проучване в обхват: УПИ I-3, II-4,
5, IV-6, V-6 – „За озеленяване“, VI-6 – „За адм.
сграда“, от кв. 210; УПИ I-3, II-4, III-5, IV-6 от
кв. 211; УПИ I-23 – „За общ. обсл. сграда“, УПИ
II-10,11,12,13 – „За общ. обсл. сграда“, от кв. 212,
м. Центъра – Западно направление; одобряване
на РУП със специфични правила и нормативи
за УПИ I-23, кв. 212, м. Центъра – Западно направление; одобряване на специфични правила и
нормативи към действащите ПУП и РУП за УПИ
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VI-6, кв. 210, м. Центъра – Западно направление;
прекратяване на административното производство по изработване и одобряване на ИПРЗ и
РУП по отношение на УПИ VI-6, кв. 210, м.
Центъра – Западно направление; прекратяване на
административното производство по изработване
и одобряване на ИПРЗ по отношение на УПИ
I-23, кв. 212, м. Центъра – Западно направление.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-2738-[8]/17.02.2017 г.
докладите са изтеглени от СОС.
През декември 2016 г. са внесени обемноустройствено проучване със СПН към ПУП в
обхвата на двете горецитирани разрешения.
Обемно-устройственото проучване и специфичните правила и нормативи са разгледани от
ОЕСУТ – разширен състав, с протокол № ЕС-Г98/16.12.2016 г., т. 1, като същите са приети и е
предложено на главния архитект на Столичната
община да внесе доклад в Столичния общински
съвет за приемането им.
С Решен ие № 133 по п ро т окол № 29 о т
23.02.2017 г. на СОС е одобрен проект за обемноустройствено проучване и специфичните правила
и нормативи към ПУП, които обхващат само
урегулираните поземлени имоти по рамката на
бул. Тодор Александров от ул. Опълченска до
бул. Константин Величков: м. Центъра – Западно
направление – кв. 169, кв. 170, кв. 171, кв. 172,
кв. 176, кв. 177, кв. 178, кв. 179, кв. 180, кв. 181,
кв. 216, кв. 217, кв. 218, кв. 219, кв. 220, кв. 221,
кв. 222, кв. 225, кв. 226, кв. 227 и кв. 228, и м.
Пробив бул. Пенчо Славейков – кв. 173, кв. 174,
кв. 175, кв. 223 и кв. 224.
Настоящият проект за обемно-устройствено
проучване и специфичните правила и нормативи
към ПУП обхващат само урегулираните поземлени
имоти по рамката на бул. Тодор Александров от
ул. Опълченска до бул. Христо Ботев, м. Центъра – Западно направление – част, район „Възраждане“: кв. 182, кв. 183, кв. 184, кв. 185, кв. 186, кв.
187, кв. 210, кв. 211, кв. 212, кв. 213, кв. 214 и кв.
215, за които на основание чл. 9, ал. 4, изр. 2 от
ЗУЗСО се изисква положително становище на
Министерството на културата преди приемането
им, тъй като същите попадат в квартали с обекти
на културно-историческото наследство.
Със становище изх. № ЗЗ-НН-71/10.07.2018 г.
на министъра на културата е съгласуван проект
за обемно-устройствено проучване и специфичните правила и нормативи към ПУП в обхвата
на урегулираните поземлени имоти по рамката
на бул. Тодор Александров от ул. Опълченска до
бул. Христо Ботев, м. Центъра – Западно направление – част, район „Възраждане“.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Производс т во т о е по реда на § 24 о т
ПЗРЗИДЗУЗСО.
Обемно-устройственото проучване и изработените въз основа на него специфични правила и
нормативи към подробните устройствени планове
са изработени въз основа на служебно възлагане
по реда на чл. 126, ал. 1 от ЗУТ на основание § 24
от ПЗРЗИДЗУЗСО, чл. 9, ал. 3 и 4 от ЗУЗСО и
т. 9 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Съгласно изискванията на чл. 9, ал. 3 и 4
от ЗУЗСО застрояването в устройствената зона
„Зона на новия делови център“ (Ц1), в която

С Т Р.

114

ДЪРЖАВЕН

попадат всички урегулирани поземлени имоти
с лице към бул. Тодор Александров – предмет
на разработката, се осъществява въз основа на
подробни устройствени планове, придружени от
специфични правила и нормативи за тяхното
прилагане, определени от Столичния общински
съвет. Специфичните правила и нормативи за
застрояване на отделните квартали в зоната се
определят въз основа на обемно-устройствено
проучване, прието от Столичния общински съвет.
Обемно-устройственото проучване дава целесъобразно разполагане на застрояването в
урегулираните поземлени имоти, необходимата
представа за архитектурното оформяне на рамката
на булеварда, като е преценена целесъобразността
на предвижданията на действащите подробни устройствени планове при допустимите показатели
за функционална зона на новия делови център.
Въз основа на обемно-устройственото проучване са изработени специфични правила и
нормативи, които ще осигурят законосъобразно
и целесъобразно градоустройствено решение и
създаване на хармоничен облик на бул. Тодор
Александров.
Действащите подробни устройствени планове
за отделните квартали са посочени в приложение
№ 1 към специфичните правила и нормативи за
застрояване за отделните квартали.
Същите са одобрени без СПН към тях, изработени въз основата на обемно-устройствено
проучване.
Одобрените до приемане на обемно-устройственото проучване и определените въз основа на
него СПН подробни устройствени планове обаче
са влезли в сила и с оглед правната стабилност и
спазване на принципа на съразмерност по чл. 6
от АПК, съгласно който с административния акт
не могат да се засягат права и законни интереси
в по-голяма степен от най-необходимото за целта,
за която се издава акта, те запазват действието
си, ако не им противоречат.
При противоречие на предвижданията на
действащите планове с приетото обемно-устройствено проучване и определените въз основа
на него СПН следва да се изработят и одобрят
изменения на тези планове по общия ред на
Закона за устройство на територията.
С оглед на необходимостта от индивидуална преценка съответствието на действащите
планове с обемно-устройственото проучване и
СПН, изработени въз основа на него, както и
с оглед ограничения бюджет на Направление
„Архитектура и градоустройство“ за 2018 г. за
възлагане изработването на ПУП, то откритото
производство по изработване и одобряване на
проекти за ИПРЗ и РУП в териториалния обхват
на настоящото обемно-устройствено проучване
и СПН, разрешено със Заповед № РА-50-419 от
1.07.2016 г. и Заповед № РА-50-433 от 5.07.2016 г.
на главния архитект на СО, следва да бъде
прекратено.
При констатиране на противоречие на действащ ПУП с приетото обемно-устройствено проучване и СПН процедурите по ИПРЗ и РУП следва
да се провеждат по искане на заинтересованите
лица – собственици и носители на ограничени
вещни права в урегулираните поземлени имоти,
за които е налице това противоречие.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
§ 24 от ПЗРЗИДЗУЗСО, чл. 9, ал. 3 и 4 от ЗУЗСО,
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чл. 56, ал. 1 от АПК, устройствена категория по
т. 9 (Ц1) от приложението към чл. 3, ал. 2 от
ЗУЗСО и протокол на специализиран разширен
състав на ОЕСУТ № ЕС-Г-98/16.12.2016 г., т. 1,
Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект на обемно-устройствено
проучване за урегулираните поземлени имоти с
лице към бул. Тодор Александров от ул. Опълченска до бул. Христо Ботев, м. Центъра – Западно направление – част, район „Възраждане“:
кв. 182, кв. 183, кв. 184, кв. 185, кв. 186, кв. 187,
кв. 210, кв. 211, кв. 212, кв. 213, кв. 214 и кв. 215,
съгласно приложения проект при височина на
сградите до 75 м.
2. Одобрява специфични правила и нормативи
към действащите подробни устройствени планове
за урегулираните поземлени имоти с лице към
бул. Тодор Александров от ул. Опълченска до бул.
Христо Ботев, м. Центъра – Западно направление – част, район „Възраждане“: кв. 182, кв. 183,
кв. 184, кв. 185, кв. 186, кв. 187, кв. 210, кв. 211,
кв. 212, кв. 213, кв. 214 и кв. 215.
3. Прекратява откритото със Заповед № РА50-419 от 1.07.2016 г. и Заповед № РА-50-433 от
5.07.2016 г. на главния архитект на СО административно производство по изработване и одобряване
на ИПРЗ и РУП за урегулираните поземлени
имоти с лице към бул. Тодор Александров в
обхват от ул. Опълченска до бул. Христо Ботев,
м. Центъра – Западно направление – част, район
„Възраждане“: кв. 182, кв. 183, кв. 184, кв. 185,
кв. 186, кв. 187, кв. 210, кв. 211, кв. 212, кв. 213,
кв. 214 и кв. 215.
4. Подробните устройствени планове, одобрени
до приемане на обемно-устройственото проучване
и определените въз основа на него СПН, запазват действието си, ако не им противоречат. При
противоречие на предвижданията на тези планове
с приетото обемно-устройствено проучване и определените въз основа на него СПН се изработва
и одобрява изменение на тези планове по общия
ред на Закона за устройство на територията.
5. За неурегулираните поземлени имоти, за
които в обемно-устройственото проучване е
предвидена височина, по-голяма от 75 м, се изработват и одобряват изменения на плановете на
застрояване и работни устройствени планове по
общия ред на Закона за устройство на територията.
Всички ограничения и изисквания на настоящите специфични правила и нормативи задължително се отразяват при издаване на визи за
проучване и проектиране и се спазват стриктно
при одобряване на инвестиционните проекти.
Решението, приетото обемно-устройствено
проучване и одобрените специфични правила и
нормативи към действащите подробни устройствени планове да се публикуват на интернет страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com).
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка
с § 9 от ПЗРЗУЗСО и чл. 56, ал. 3 от АПК.
Решението по т. 2 може да бъде обжалвано
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок
от съобщаването му.
Решението по т. 3 може да бъде обжалвано
по реда на глава десета, раздел IV от АПК пред
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Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от съобщаването му.
Жалбите се подават в район „Възраждане“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
в дирекция „ПНИФО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
За председател:
Пр. Прошков
9033

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 101
от 30 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ съгласно
Решение № 12 от протокол № 6 от 10.07.2018 г.
на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Божурище,
одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите
на техническата инфраструктура на линеен обект
извън границите на урбанизираната територия
за осигуряване на транспортен достъп до имот
№ 58606.19.57, местност Долен Соват, с. Пролеша,
община Божурище, в обхват полски път с идентификатори № 58606.19.137, 58606.19.5 по КККР
на с. Пролеша, община Божурище, одобрени със
Заповед № РД-18-28 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК.

9150

Председател:
Г. Димитров

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1237
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 59,
ал. 1 и чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и Решение № 62 от
протокол № 6 от 11.07.2018 г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община
Велико Търново Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за трасе на нов уличен водопровод и за трасе на външно електрозахранване
през ПИ № 027013 (полски път), местност Под
баира, в землището на гр. Дебелец, община Велико
Търново, с цел водоснабдяване и електрифициране
на имота и обслужване на жилищна сграда в ПИ
№ 027011, както следва:
1. Подробен устройствен план (ПУП) за външно трасе за електрозахранване в ПИ № 027011,
местност Под баира, в землището на гр. Дебелец,
община Велико Търново – трасето на кабелното
ел. захранване започва с подземен кабел от съществуващ трафопост ТП № 8 в урбанизираната
зона на населеното място и достига до стълб № 1,
монтиран в регулационните граници на гр. Дебелец. След това продължава извън границите на
населеното място с нова въздушна мрежа НН,
преминавайки през ПИ № 027013 – полски път,
публична общинска собственост (при намален
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сервитут съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от
2004 г.) и достига до новомонтиран стълб СБС № 3
на границата на захранвания имот ПИ № 027011,
където ще се монтира електромерното табло.
2. Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за външно трасе за водоснабдяване в
ПИ № 027011, местност Под баира, в землището
на гр. Дебелец, община Велико Търново – трасето
на водопровода започва от съществуващ водопровод АЦ ∅ 80 в регулационните граници на
населеното място. Изгражда се нов водопровод,
минаващ в сервитута на ПИ № 027013 – полски
път, публична общинска собственост, и достига
до нова шахта в захранвания имот ПИ № 027011.
На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез кмета на
община Велико Търново пред Административния
съд – Велико Търново.

9130

Председател:
В. Спирдонов

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 902
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 и 11 и чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и
Решение № ІІ-2 от протокол № 17 от 1.08.2018 г. на
ОбЕСУТ, чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8
и 11 от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – гр. Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе за обект: „Нов
траен горски път „Ечемика“ – трета степен, намиращ се в териториалния обхват на ТП ДЛС
„Осогово“, преминаващо през имоти извън регулацията на с. Жиленци, община Кюстендил – ПИ
000078, ПИ 000077, ПИ 000098, ПИ 000073, ПИ
000064, ПИ 000120 и ПИ 061006 от КВС на землище
с. Жиленци, ЕКАТТЕ 29386, община Кюстендил.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общинския съвет – гр. Кюстендил,
по реда на чл. 45 ал. 4 и 5 от ЗМСМА в 7-дневен
срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Кюстендил, по реда на АПК
и чл. 45, ал. 4 и 5 от ЗМСМА.

9193

Председател:
М. Крумова

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 141
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на подземен електропровод с обща дължина 1111 м и водопровод с
обща дължина 700 м, захранващи ПИ 48444.17.69
(проектен) по КККР (ПИ 017069 (проектен) по
КВС) на землище Мирянци, община Пазарджик.
Трасето на електропровода започва от нов СБ
стълб до ТП „Стопански двор извод СН“, разположен в ПИ 48444.1.186 – полски път, продължава
на запад през него, пресича ПИ 48444.14.57 – път
IV клас, навлиза в ПИ 48444.14.55 – полски път,
навлиза в ПИ 48444.13.29 – полски път, пресича
ПИ 48444.13.30 – За друг вид водно течение, вод
на площ, след което в един изкоп с водопровода
продължават по ПИ 48444.17.41 – полски път, до
достигане границите на ПИ 48444.17.69 (проек
тен) по КККР на землище Мирянци, община
Пазарджик, който ще бъде захранен, съгласно
изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод ∅ 150 АЦ на границата на с. Мирянци, продължава по ПИ 48444.17.41 – полски
път, като след около 50 м в един изкоп с електропровода продължават до достигане границите на
ПИ 48444.17.69 (проектен) по КККР на землище
Мирянци, община Пазарджик, който ще бъде
захранен, съгласно изчертаното със зелено, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

9135

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 142
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на водопровод с обща
дължина 213 м и канализация с обща дължина
357 м, захранващи ПИ 48444.11.47 (проектен) по
КККР (011047 (проектен) по КВС) в местността
Грахорлива дъмга по КККР на землище Мирянци,
община Пазарджик.
Трасето на водопровода започва от съществу ващ водоп ровод ∅ 63, разположен в ПИ
48444.11.31 – полски път, по КККР, идентичен с
ПИ 011031 (КВС), продължава по него до достигане границата на ПИ 48444.11.47 (проектен)
по КККР, идентичен с ПИ 011047 (КВС), който
следва да бъде захранен, съгласно изчертаното
със зелено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Трасето на канализацията започва от съществуваща канализация – гл. колектор стъклопласт
∅ 1300, разположен в ПИ 48444.11.29 – полски
път, по КККР, идентичен с ПИ 011029 (КВС),
установява се в ПИ 48444.11.30 – полски път, по
КККР, идентичен с ПИ 011030 (КВС), и продължава по него, навлиза в ПИ 48444.11.31 – полски
път, по КККР, идентичен с ПИ 011031 (КВС), и
достига границите на ПИ 48444.11.47 (проектен)
по КККР, идентичен с ПИ 011047 (КВС), в местността Грахорлива дъмга по КККР на землище
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Мирянци, който ще бъде захранен, съгласно изчертаното с кафяво трасе, сервитути и регистъра
на засегнатите имоти.

9136

Председател:
Х. Харалампиев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СЛИВЕН
ЗАПОВЕД № РД-11-09-001
от 15 октомври 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за местности в землището
на с. Сотиря – земеделски земи и кв. 1, 2, 3, 4,
5, 11, 12, 47, 48, 53 в населеното място, община
Сливен, област Сливен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Сливен пред Районния съд – Сливен, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.

9173

Областен управител:
Ч. Божурски

ЗАПОВЕД № РД-11-09-002
от 15 октомври 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за местности в землището
на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен:
„Селището“ и „Гаговец“ – селищно образувание
„Селището“ и „Дефилето“ – селищно образувание „Изгрев“.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Сливен пред Районния съд – Сливен, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.

9174

Областен управител:
Ч. Божурски

ОБЩИНА СЛИВНИЦА
РЕШЕНИЕ № 442
от 17 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и писмо с изх. № АО1578/3.08.2018 г. от Министерството на земеделието, храните и горите Общинск и ят съвет – гр. Сливница, одобрява проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация (на

БРОЙ 89

ДЪРЖАВЕН

кв. 60) и план за застрояване на включени в регулацията на с. Алдомировци, община Сливница,
поземлени имоти с идентификатори 00223.251.29
и 00223.251.11 в м. Мачорин дол по кадастралната
карта на с. Алдомировци, община Сливница, и
за имот пл. № 1159 в строителния полигон на
м. Шишкова в землището на с. Алдомировци,
община Сливница.

9194

Председател:
М. Павлов

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1866
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за трасе на външно ел. захранване
на ПИ с идентификатор 46417.103.36, местност
Тумбите по КККР на с. Малка Верея, община
Стара Загора, с дължина на кабелното трасе от
420 м, преминаващо през ПИ с идентификатор
46417.103.9; ПИ с идентификатор 46417.106.132 – „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, и ПИ
с идентификатор 46417.103.43 – „Гори и храсти“,
публична общ. собственост, за нуждите на Миглена Здравкова Танчева-Камполо.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

9093

Председател:
Т. Брайков

РЕШЕНИЕ № 1872
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за трасе на външно ел. захранване
на ПИ с идентификатор 68850.159.19 от местност
Мутафа по КККР на гр. Стара Загора, с дължина
на кабелното трасе от 260 м, преминаващо през
ПИ с идентификатор 68850.155.620 и ПИ с идентификатор 68850.159.599 – „За селскостопански,
горски, ведомствен път“, и ПИ с идентификатор
68850.155.395 – „За друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение“ – публична общинска собственост, за нуждите на Петър Благомиров Благоев.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

9094

Председател:
Т. Брайков
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РЕШЕНИЕ № 1873
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструкт у ра за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 77476.66.1 от
местност Киселицата по КККР на с. Хрищени,
община Стара Загора, с дължина на кабелното
трасе от 675 м, преминаващо през ПИ с идентификатор 77476.59.41 и ПИ с идентификатор
77476.66.23 – „Напоителен канал“, ПИ с идентификатор 77476.59.42 – „Изоставена орна земя“, и ПИ
с идентификатор 77476.66.24 – „Пасище“ – публична общ. собственост, и ПИ с идентификатор
77476.507.194 – държавна собственост, за нуждите
на „Агростил“ – ООД.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

9095

Председател:
Т. Брайков

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 763
от 28 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
и ал. 2, т. 2, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация на
кв. 8 и кв. 37, изменение на плана за дворищна
регулация на част от кв. 8 по плана на гр. Хасково и план за застрояване за новообразуван
урегулиран поземлен имот в ПИ 77195.726.226.
Изменението на плана за регулация се състои
в проектиране на нови улици по съществуващи
на място, заличаване на кв. 8 и кв. 37, като се
образуват нови квартали с номера 893, 894, 895
и 896 и се добавят нови осови точки с номера от
о.т. 3790 до о.т. 3826.
В кв. 896 се отреждат следните нови урегулирани поземлени имоти:
– УПИ I – „За жилищни нужди“ (за поземлен
имот с идентификатор 77195.726.227 и част от
поземлен имот с идентификатор 77195.726.218);
– УПИ II – „За гаражи и обществено обслужване“ (за поземлен имот с идентификатор
77195.726.216);
– УПИ III – „За обществено обслужване“ (за
поземлен имот с идентификатор 77195.726.226).
УПИ IX и УПИ X от кв. 8 остават като УПИ
IX и УПИ X от новия кв. 896 и не променят
формата и площта си.
В кв. 893 се отрежда нов УПИ I – „За жилищни
нужди“, за поземлени имоти с идентификатори
77195.726.1, 77195.726.214, 77195.726.37, 77195.726.215,
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77195.726.36, 77195.726.2, 77195.726.35, 77195.726.3,
77195.726.4, 77195.726.34 и част от поземлен имот
с идентификатор 77195.726.227.
В кв. 894 се отрежда нов УПИ I – „За жилищни
нужди“, за поземлени имоти с идентификатори
77195.726.5, 77195.726.55, 77195.726.206, 77195.726.6,
77195.726.7, 77195.726.8, 77195.726.9, 77195.726.50,
77195.726.10, 77195.726.11, 77195.726.12, 77195.726.60,
77195.726.59, 77195.726.16, 77195.726.15 и 77195.726.58.
УПИ IV, УПИ V и УПИ VI от кв. 8 остават
като УПИ IV, УПИ V и УПИ VI от новия кв. 894
и променят формата и площта си.
В кв. 895 се отреждат следните нови урегулирани поземлени имоти:
– УПИ XIII (за поземлен имот с идентификатор 77195.726.113);
– УПИ XIV (за поземлен имот с идентификатор 77195.726.111);
– УПИ XV (за поземлен имот с идентификатор
77195.726.110);
– УПИ XVI (за поземлен имот с идентификатор 77195.726.112);
– УПИ XVII (за част от поземлен имот с
идентификатор 77195.726.30);
– УПИ XVIII (за поземлен имот с идентификатор 77195.726.19 и част от поземлен имот с
идентификатор 77195.726.30);
– УПИ XIX (за поземлен имот с идентификатор 77195.726.18);
– УПИ XX – „За жилищни нужди“ (за поземлени имоти с идентификатори 77195.726.20,
7 71 9 5.7 2 6 . 21 3 , 7 71 9 5.7 2 6 . 21 2 , 7 71 9 5.7 2 6 . 21 ,
7 71 9 5.7 2 6 . 211 , 7 71 9 5.7 2 6 . 2 2 , 7 71 9 5.7 2 6 . 210 ,
7 719 5.7 2 6 . 2 0 9, 7 719 5.7 2 6 . 2 0 8 , 7 719 5.7 2 6 . 2 0 7,
77195.726.205, 77195.726.23 и 77195.726.24).
УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V,
УПИ VI, УПИ VII, УПИ X, УПИ XI и УПИ XII
от кв. 37 остават като УПИ I, УПИ II, УПИ III,
УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ X,
УПИ XI и УПИ XII от новия кв. 895, като УПИ
I, УПИ II, УПИ VII, УПИ X, УПИ XI и УПИ
XII променят формата и площта си.
УПИ VIII и УПИ IX от кв. 37 се заличават.
Изменението на плана за регулация е нанесено
със зелени и кафяви линии, щрихи и надписи в
проекта.
За УПИ ІІІ – „За обществено обслужване“,
кв. 893 по плана на гр. Хасково, се определя застрояване за обществено обслужване при следните
градоустройствени показатели:
– етажност – до 3 етажа, височина до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,5;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %;
– начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване са съобразени със
сервитутните ивици на преминаващите през
имота водопроводи.
Съгласно чл. 215 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

РЕШЕНИЕ № 764
от 28 септември 2018 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 109, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 2 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация и план за регулация на ПИ 77195.374.41 по кадастралната карта
на гр. Хасково.
Юж но от У ПИ ХІ – „За гробищен парк,
кв. 21 – Източна индустриална зона по регулационния план на гр. Хасково, се проектира нова
улица с нови осови точки о.т. 3450 – о.т. 3451 – о.т.
3452 – о.т. 3453 – о.т. 3454 – о.т. 3455 – о.т.
3456 – о.т. 3457 – о.т. 3458 с ширина 9 м, от които
уличното платно е 6 м и два тротоара по 1,50 м.
Новопроектираната улица попада върху части
от поземлени имоти 77195.374.31, 77195.374.41,
77195.374.40 и 77195.752.99 по кадастралната карта
на гр. Хасково.
В кв. 21 – Източна индустриална зона, гр. Хасково, за частта от поземлен имот 77195.374.41,
която е южно от новопроектираната улична регулация, се образува УПИ ХVІІ с предназначение
„За гробищен парк“.
Планът за регулация е нанесен със зелени и
кафяви линии, щрихи и надписи в проекта.
Съгласно чл. 215 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

Председател:
Т. Захариева

Председател:
Г. Георгиев

9121

9122

Председател:
Т. Захариева

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 689
от 28 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 150 от ЗУТ Общинският съвет
„Тунджа“ – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура, както следва:
Трасе на път за противопожарни нужди в
общинск и горск и територии, минаващ през
ПИ 38279.40.82, 38279.41.5 и 38279.42.38, частна
общинска собственост, с трайно предназначение – горска, и начин на трайно ползване – друг
вид дървопроизводителна гора, по КККР в землището на с. Коневец, община „Тунджа“, област
Ямбол, съгласно приетите и одобрени графични
части, неразделна част от решението.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“
пред Административния съд – Ямбол.

9131
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РЕШЕНИЕ № 690
от 28 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 150 от ЗУТ Общинският съвет
„Тунджа“ – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура, както следва:
Трасе на път за противопожарни нужди в
общински горски територии, минаващ през ПИ
15789.71.14, частна общинска собственост, с трайно предназначение – горска, и начин на трайно
ползване – друг вид дървопроизводителна гора,
по КККР в землището на с. Голям манастир,
община „Тунджа“, област Ямбол, съгласно приетите и одобрени графични части, неразделна
част от решението.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез община „Тунджа“ пред
Административния съд – Ямбол.

9132

Председател:
Г. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 691
от 28 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 150 от ЗУТ Общинският съвет
„Тунджа“ – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура, както следва:
Трасе на път за противопожарни нужди в
общински горски територии, минаващ през ПИ
15789.71.530 и ПИ 15789.71.533, частна общинска
собственост, с трайно предназначение – горска,
и начин на трайно ползване – друг вид дърво
производителна гора, по КККР в землището на
с. Голям манастир, община „Тунджа“, област
Ямбол, съгласно приетите и одобрени графични
части, неразделна част от решението.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“
пред Административния съд – Ямбол.

9133

Председател:
Г. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 692
от 28 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 150 от ЗУТ Общинският съвет
„Тунджа“ – гр. Ямбол, реши:
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Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура, както следва:
Трасе на път за противопожарни нужди в
общински горски територии, минаващ през ПИ
47562.24.114, ПИ 47562.24.115, ПИ 47562.24.116 и
ПИ 47562.83.18, частна общинска собственост,
с трайно предназначение – горска, и начин на
трайно ползване – друг вид дървопроизводителн а
гора, по КККР в землището на с. Меден кладенец, община „Тунджа“, област Ямбол, съгласно
приетите и одобрени графични части, неразделна
част от решението.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“
пред Административния съд – Ямбол.

9134

Председател:
Г. Георгиев

48. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение
за строеж № РС-60 от 15.10.2018 г. на Община
Несебър за строеж: „Рехабилитация и модернизаци я на рибарско пристанище „Северна
буна – Несебър“ – гр. Несебър, община Несебър,
област Бургас, подобект: „Площадкови мрежи“.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
9175
92. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 51/2016 г.
на Висшия дисциплинарен съд и решение по д.д.
№ 7/2016 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Мирослав Маринов Антонов – адвокат от Адвокатската колегия – Варна,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 18 месеца.
9124
3. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот
№ С180010-091-0000690/2.10.2018 г. възлага на
„Ларго лукс“ – ООД, ЕИК 200111020, адрес за
кореспонденция: Кюстендил, ул. Демокрация
№ 30, вх. А, ет. 3, ап. 5, следния недвижим
имот: ресторант със склад с обща застроена
площ 408 кв. м, намиращи се в сграда – комплексен общински център, построена в УПИ
IV, имот пл. № 234, в квартал 30 по плана на
с. Горна Гращица, община Кюстендил, граници:
площад, улица, наследници на Никола Георгиев и Силвия Атанасова. Имотът е закупен
за сумата 32 900 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

за възлагане, което подлежи на вписване от
съдията по вписванията при районния съд по
местонахождение на имота.
9119
4. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот
№ С180010-091-0000689/2.10.2018 г. възлага на
„Ларго лукс“ – ООД, ЕИК 200111020, адрес за
кореспонденция: Кюстендил, ул. Демокрация
№ 30, вх. А, ет. 3, ап. 5, следния недвижим имот:
три магазина с обща застроена площ 235 кв. м,
намиращи се в сграда – комплексен общински
център, построена в УПИ IV, имот пл. № 234,
в квартал 30 по плана на с. Горна Гращица, община Кюстендил, с граници: площад, улица и
от две страни – зелени площи. Имотът е закупен
за сумата 20 200 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението за възлагане, което подлежи на вписване от съдията
по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.
9120
83. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С180022-091-0000655 от 26.09.2018 г.
възлага на Харалампи Стоянов Стоянов с постоянен адрес: София, ж.к. Люлин 7, бл. 707, вх.
Д, ап. 64, следния недвижим имот: урегулиран
поземлен имот, КИД № 68134.1007.75, намиращ
се София, ул. Манфред Вьорнер (495), административен район „Триадица“, планоснимачен
район „Кръстова вада“ (IV-41), местност Южен
парк, с планоснимачен № 4, кадастр. листове
569, 570, с площ по скица 1387 кв. м и по нотариален акт – площ 1431 кв. м, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. София,
одобрени със Заповед РД-18-108 от 13.12.2016 г.
на изпълнителния директор на АГКК, трайно
предназначение на територията: урбанизирана;
начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м), с граници по скица: 68134.1007.71,
68134.10 07.14 05, 68134.10 07.70, 68134.10 07.68,
68134.1007.74, 68134.1007.73, при граници и съседи
по нотариален акт: имот с пл. № 1677, имот с пл.
№ 491, имот с пл. № 1864, имот без пл. номер,
имот с пл. № 581 и имот с пл. № 7.
9177
87. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление
за възлагане № 64 от 21.09.2018 г., издадено от
директора на ТД на НАП – Велико Търново,
възлага на Пламен Ангелов Колчевски с адрес Габрово, ул. Селимица № 4, ап. 9, група
№ 112/18-2, представляваща самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 14218.501.341.4.16 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Габрово, одобрени със Заповед № РД-1864 от 26.10.2007 г. на и.д. на АГКК с адрес на
имота Габрово, ул. Селимица № 4, ет. 2, намиращ
се в сграда 4, разположена в поземлен имот с
идентификатор 14218.501.341 с предназначение
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на самостоятелния обект – гараж в сграда, брой
нива на обекта: 1, като на ниво 1 са разположени следните самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж 14218.501.341.4.15, под обекта:
няма, над обекта: няма, съгласно схема № 15642376/7.09.2018 г. съгласно Решение № 120 от
3.05.2012 г. по гр. дело № 259/2007 г. на Окръжния съд – Габрово, влязло в сила на 22.05.2017 г.,
представлява гараж – гр. Габрово, ул. Селимица
№ 9 – гараж, 90 кв. м, под жилищен блок 10 в
кв. Русевци, построен върху общинска земя,
съставляваща парцел XXV – жилищно строителство, от кв. 1 по плана на кв. Русевци при
граници: югоизток – двор; северозапад – гараж
№ 12, североизток – двор, и югозапад – бетонова
площадка (таван на гаражите от първо ниво),
заедно със съответните части от общите части
на груповите гаражи и от правото на строеж
върху общинска земя; а съгласно нотариален акт
за продажба на недвижим имот № 137, том XV,
дело № 4053/1997 г., издаден на 16.12.1997 г. от
нотариус при Районния съд – Габрово, Н. Матева,
вписан в Службата по вписванията – Габрово,
с вх. рег. № 3645, том 222, стр. 102, представлява гараж № 11 на второ ниво, намиращ се на
ул. Селимица № 9, под жилищен блок 10 в кв.
Русевци, Габрово, построен върху общинска
земя, съставляваща парцел ХХV – жилищно
строителство, от кв. 1 по плана на кв. Русевци,
Габрово, с квадратура 90 кв. м, при граници:
югоизток – двор, северозапад – гара ж № 12,
с евероиз т ок – д вор, и юг оза па д – бе т онова
площадка, заедно със съответните части от
общите части на груповите гаражи и от правото на строеж върху общинска земя за сумата
16 101 лв. На основание чл. 246, ал. 8, изр. 1 от
ДОПК собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението.
9179
9. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК
с пос та нов лен ие № С180 013 - 091- 0 0 0 0720 о т
8.10.2018 г. възлага на Пламен Маринов Ангелов
с адрес София, кв. Витоша, ул. Чавдар Мутафов
№ 39, вх. Б, ет. 5, ап. 45, следния недвижим имот:
гараж № 6, намиращ се в София, СО – район
„Лозенец“, ул. Данаил Крапчев № 21, на партерен
етаж, в построена и въведена в експлоатация
сграда, върху дворно място със застроена площ
20,03 кв. м, заедно с прилежащо мазе № 5 с
площ 4,01 кв. м, заедно с 1,86% идеални части,
равняващи се на 3,18 кв. м от общите части на
сградата, и толкова идеални части от правото на
строеж върху мястото с площ 748 кв. м, местност
Витоша ВЕЦ Симеоново. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението
и същото подлежи на вписване от съдията по
вписванията при Агенцията по вписванията по
местонахождението на имота.
9178
8 . – С т о п а н с к а т а а к а д е м и я „ Д . А . Це нов“ – Свищов, обявява конкурс за академична
длъжност главен асистент в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“ – един за нуждите
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на катедра „Бизнес информатика“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в академията, отдел „Докторантура
и академично развитие“, тел. 0631/66-362.
9162
16. – Техническият у ниверситет – София,
обя вя ва кон к у рси за гла вн и асис т ен т и по:
професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност
„Електрически машини“ – един към катедра
„Електрически машини“ – ЕФ; професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалност „Комуникационни мрежи и
системи“ – един към катедра „Комуникационни
мрежи“ – ФТК; професионално направление 5.4.
Енергетика, специалност „Енергопреобразуващи
технологии и системи“ – един към катедра „Енергетика и машиностроене“ – КЕЕ; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, специалност „Електроника“ – един
към Техническия колеж – Казанлък; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – един
към Техническия колеж – Казанлък, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в Техническия
университет – София – във факултетните канцеларии на: ЕФ – каб. 12222, тел. 965 23 70;
ФТК – каб. 1254, тел. 965 22 72; КЕЕ – каб.
23076, тел. 965 36 43.
9198
34. – Химикотехнологичният и металургичен университет – София, обявява конку рси
за редовни и задочни докторанти за учебната
2018/2019 г. по следните научни специалности:
1.3. Педагогика на обучението (Методика на
обу чен иет о по х и м и ко т ех нолог и ч н и д исц иплини) – един; 3.8. Икономика (Икономика
и управление) – двама; 5.1. Машинно инженерство (Прилож на механика) – т рима; 5.2.
Елект ротех ника, елект роника и автоматика
(Автоматизация на инженерния труд и системи
за автоматизирано проектиране) – един; 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление) – един; 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика (Автоматизация на
производството) – един; 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика (Системи с изкуствен
интелект) – един; 5.9. Металургия (Металургична топлотехника) – един; 5.10. Химични технологии (Технология на каучук и гума) – един;
5.10. Химични технологии (Процеси и апарати в
химичната и биохимичната технология) – двама;
5.10. Химични технологии (Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост) – един; 5.10. Химични
технологии (Технология на полиграфическото
производство) – двама; 5.13. Общо инженерство
(Технология за оползотворяване и третиране
на отпадъците) – един, всички редовно обучение; 3.8. Икономика (Икономика и управление) – двама, задочно обучение. Документи се
приемат 2 месеца от обнародване на обявата
в „Държавен вестник“ в ХТМУ, бул. К лимент
Охридски № 8, сграда „А“, ет. 2, кабинет 205,
тел.: 02/81 63 136 и 02/81 63 120.
9176
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30. – Националният център по заразни и
паразитни болести– София, обявява конкурс за
приемане на редовни докторанти по държавна
поръчка за учебната 2018 – 2019 г. в съответствие
с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет по следните научни специалности:
вирусология – трима; епидемиология – двама;
имунология – един; микробиология – четирима; паразитология – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Кандидатите подават следните документи: 1.
заявление до директора за участие в конкурса;
2. автобиография (европейски образец със снимка); 3. нотариално заверено копие на дипломата
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“ и приложението към нея; 4.
удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чуж дестранно
висше училище; 5. документ за трудов стаж,
ако има такъв; 6. медицинско свидетелство; 7.
свидетелство за съдимост; 8. списък на публикациите, ако има такива; 9. сертификат за компютърни умения; 10. сертификат или диплома
за владеене на чужди езици; 11. две снимки; 12.
други документи, удостоверяващи интересите
и постиженията в съответната научна област.
Документите се подават в Учебния отдел на
НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов № 26,
тел. за справка: 02/8468307.
9156
123. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване по отношение на имот с идентификатор № 03504.48.14
по кадастралната карта на гр. Белица, община
Белица, местност Джорджинец, с цел промяна
предназначение на земеделска земя за неземеделск и н у ж ди – „Комплексно обществено
обслужване“. 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 – Белица, с адрес: гр. Белица,
ул. Георги Андрейчин № 15, п.к. 2780.
9137
124. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване по отношение на имот с идентификатор № 03504.48.8
по кадастралната карта на гр. Белица, община
Белица, местност Джорджинец, с цел промяна
предназначение на земеделска земя за неземеделск и н у ж ди – „Комплексно обществено
обслужване“. 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 – Белица, с адрес: гр. Белица,
ул. Георги Андрейчин № 15, п.к. 2780.
9138
339. – Община Благоевград на основание
чл. 25, ал. 4 от ЗОС уведомява Кирил Георгиев Билярски, че е издадена Заповед № 1095 от
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20.07.2018 г. на кмета на община Благоевград
(на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, 2 и 3 от ЗОС) за отчуждаване на 13 кв. м,
представляващи реална част от имот с идентификатор 04279.622.34 по кадастралната карта на
Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32
от 10.05.2006 г., за мероприятието ул. Коста
Босилков по плана на VІІ микрорайон Благоевград, одобрен със Заповед № 215 от 23.03.1998 г.
на кмета на община Благоевград. Заповедта
може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“. Обезщетението – в размер 1114 лв. за
Кирил Георгиев Билярски, ще бъде преведено
в „Общинска банка“ – А Д, Благоевг рад, по
сметка на правоимащите след влизане в сила
на заповедта.
9139
33. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ уведомява, че е одобрен проект
на подробен устройствен план (ПУП) – проект
за частично изменение на плана за регулация
и застроителен план за обект: улична алея
между кв. 71 и кв. 74, на улица с о.т. 213 – 232
между кв. 71, кв. 74 и кв. 76 на УПИ XIV-648,
ХІІІ-649, IV-649 и ІІ-647 и образуване на нова
улица с нови о.т. 2131 – 3132 – 2133 между кв.
71 и кв. 74 по плана на с. Драгиново, община
Велинград, област Пазарджик. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица
могат да обжалват проекта в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ до
кмета на община Велинград.
9180
5. – Община Етрополе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на оптичен
кабел, преминаващ през поземлен имот, горска територия, частна държавна собственост,
№ 640201, землище на гр. Етрополе. Проектът и
придружаващата го документация са изложени
в сградата на общинската администрация, ет. 1,
стая № 102. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения и предложения
по проекта до общинската администрация.
9140
62. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изготвен проект с вх. № Юл308/5.10.2018 г. на „Пан Телеком“ – ЕООД, за
разглеждане и одобряване на ПУП – ПП на
„Оптична кабелна свързаност меж ду оптична ма г ис т ра ла на „Бул гар т ра нсгаз“ – Е А Д,
с оптична кабелна линия на територията на
Софийска област, в сервитута на общински път
с. Вакарел – с. Пауново“. Засегнати имоти от
трасето са ПИ 000440 – община Ихтиман, ПИ
000452 – кметство Вакарел, ПИ 000455 – кметство Вакарел. Проектът се намира в дирекция
„Специализирана администрация“ в сградата на
техническата служба на Община Ихтиман. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
него, като при необходимост могат да направят

ВЕСТНИК

БРОЙ 89

писмени искания, предложения и възражения
по проекта до общинската администрация на
община Ихтиман.
9045
15. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе на
кабелни линии за възлова станция „Кономлади“,
намираща се в поземлен имот с идентификатор
52091.18.38 по КККР за неурабанизираната територия за землище на с. Ново Кономлади, община Петрич (№ 018038 по КВС), м. Черен баир,
землище с. Ново Кономлади, община Петрич.
Трасето и сервитутите са предвидени да преминат през имоти с идентификатор по КККР, като
подробно описание на имотите и сервитутите
е отразено в приложения регистър, неразделна
част към ПУП – ПП за трасе на кабелни линии
за възлова станция „Кономлади“, намираща се
в поземлен имот с идентификатор 52091.18.38
по КККР за неурабанизираната територия за
землище на с. Ново Кономлади, община Петрич
(№ 018038 по КВС), м. Черен баир, землище
с. Ново Кономла ди, община Пет рич, как то
следва: имоти с идентификатори 52091.18.39,
52091.16.212, 52091.16.132, 52091.16.42, по КККР
за неу рбанизираната територи я за землище
с. Ново Кономлади, община Петрич, и имоти
с и дентификатори 36083.31.173, 36083.31.209,
36083.84.4, 36083.30.207, 36083.67.230 по КККР за
неурбанизираната територия за землище с. Капатово, община Петрич. Проектите се намират
в сградата на общинската администрация – Петрич. В едномесечен срок заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
9143
89. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици в м. Стража в землището на гр. Плевен,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура на трасе на водопровод,
захранващ ПИ 56722.701.3243; 56722.701.2416;
56722.701.2430; 56722.701.337; 56722.701.37, намиращи се в местността Стража в землището на
гр. Плевен. Проектът се намира в стая № 98 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 деня на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Информационния център при Община
Плевен – зала „Катя Попова“.
9141
96. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици в м. Стража в землището на гр. Плевен,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура на електропроводно
отклонение за ПИ 56722.701.26, намиращ се в
местността Стража в землището на гр. Плевен.
Проектът се намира в стая № 98 на общината
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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 деня на обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Информационния център при Община Плевен – зала „Катя Попова“.
9142
3. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е внесен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Външно кабелно електрозахранване на търговски обект в поземлен
имот с идентификатор 361.481 по кадастралната
карта на с. Цалапица, община „Родопи“, област
Пловдив“. Проектното трасе преминава през
поземлени имоти с идентификатори 361.481,
361.6, 361.5, 361.314 и 361.4 по кадастралната
карта на с. Цалапица, община „Родопи“, дължината на проектните трасета е 313,08 м. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на община
„Родопи“ и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
9144
4. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (ПУП)
в следния обхват: ПУП – план за регулация
за поземлени имоти (ПИ) с проектни идентификатори 77476.57.11, 77476.57.12, 77476.57.13,
77476.57.14, 77476.57.15, 77476.57.16, 77476.57.17,
77476.57.18, 77476.57.19, 77476.57.20, 77476.57.21,
77476.57.22, 77476.57.23, 77476.57.24, 77476.57.25,
77476.57.26, 77476.57.27, 77476.57.28, 77476.57.29,
77476.57.30, 77476.57.31, 77476.57.32, 77476.57.33,
77476.57.34, 77476.57.35, 77476.57.36, 77476.57.37,
77476.57.38, 77476.57.39, 77476.57.40, 77476.57.41,
77476.57.42, 77476.57.43, 77476.57.44, 77476.57.45,
77476.57.46, 77476.57.47, 77476.57.48, 77476.57.49,
77476.57.50, 77476.57.51, 77476.57.52, 77476.57.53,
77476.57.54, 77476.57.55, 77476.57.56, 77476.57.57,
77476.57.58, 77476.57.59, 77476.57.60, 77476.57.61,
77476.57.62, 77476.57.63, 77476,57.64, 77476.57.65,
77476.57.66, 77476.57.67, 77476.57.68, 77476.57.69,
77476.57.70, 77476.57.71, 77476.57.72, 77476.57.73,
77476.57.74 и 77476.57.75, получени от разделянето на ПИ с идентификатор 77476.57.10 по
КККР на с. Хрищени, община Стара Загора;
ПУП – план за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти: за УПИ
№ I-11, II-14, III-15, IV-16, V-17, VI-18, VII-20,
VIII-21, IX-22, X-24 и XI-25 от кв. 1001; УПИ
№ I-29, II-30, III-31, IV-32, V-33, VII-73 и VІІІ74 от кв. 1002; УПИ № I-50, ІІ-51, ІІІ-35, IV-36,
V-37, VI-38, VІІ-39, VІІІ-40, IX-41, X-48, XI-46,
XII-45 и XIII-42 от кв. 1003; УПИ № І-56, ІІ-57,
ІІІ-58, IV-59, V-60, VI-61, VІІ-62, VІІІ-63, IX-64,
X-65, XI-66, XІІ-67 и XIII-71 от кв. 1004; УПИ
№ І-52, ІІ-53, ІІІ-54 и IV-55 от кв. 1004 да се установи предимно производствена устройствена
зона – Пп – свободно, средноетажно основно
застрояване; за УПИ № VI-34, XII-23, XІІІ-26,
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XV-19, XIV-27, XVI-12, XVII-13, XIV-43, XV-44,
XVI-47 и XVII-49 да се установи устройствена
зона за инженерно-техническа инфраструктура
съгласно приложения проект. Проектът се намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ер е с у ва н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.
9096
5. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, а л. 1 от ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУ П) – изменение на план за регулация и
план за застрояване за територията на парк/
квартал Бедечка по плана на гр. Стара Загора,
представл яваща част от кадаст ра лен район
513 по КККР на гр. Стара Загора, обхващащ
квартали: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808,
809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819,
820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829,
830, 831 по плана на гр. Стара Загора. Проектът се намира в сградата на общината, ет. 8,
стая 806. 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 за подробен устройствен
план до общинската администрация.
9097

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от „Рамарис“ – ООД,
„Лактен“ – ООД, „Ю Е С – Комерс“ – ООД,
„Хаддад милк“ – ЕООД, „Мандра Сарая“ – ООД,
„Милк 3“ – ЕООД, и СД „Лаф – Велизаров и сие“
срещу чл. 32, чл. 33 и § 1, т. 2 от ДР на Наредбата
за специфичните изисквания към млечните продукти в редакцията им съгласно Постановление
№ 135 на Министерски съвет от 9.07.2018 г. за
изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти
(ДВ, бр. 58 от 2018 г.), насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 28.01.2019 г. в
10,30 ч. във втора зала, по което е образувано
адм. д. № 12586/2018 г. по описа на Върховния
административен съд.
9157
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 разпоредбите на чл. 40, т. 13 и 18 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги, приета с Решение № 425
от 20.02.2003 г. на Общинския съвет – Крумовград,
по което е образувано адм. д. № 377/2018 г. по
описа на Административния съд – Кърджали,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 5.12.2018 г. от 10,10 ч.
9202
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Административният съд – Пазарджик, ХІ
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Пазарджик – Стефан
Георгиев Янев, подаден против чл. 16, ал. 1 относно „с изключение на обектите, подлежащи
на концесиониране“ от Наредбата за реда за
придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на територията на община
Сърница, приета с Решение № 24 от 30.06.2015 г.
на Общинския съвет – гр. Сърница. По протеста
е образувано адм. д. № 895/2018 г. по описа на
Административния съд – Пазарджик, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
21.11.2018 г. от 10,30 ч.
9165
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
съобща ва, че е образу ва но а д м. д. № 3060
по оп ис а з а 2 018 г. на А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Пловдив,VІІ състав, с оспорващ прокурор
от Окръжната прокуратура – Пловдив, и ответник по жалбата Общинският съвет – гр. Сопот,
против нормата на чл. 39, т. 20 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услугите в община Сопот, приета с Решение № 176, взето с протокол № 28 от
19.12.2013 г., изменена и допълнена със: Решение
№ 256, взето с протокол № 43 от 22.12.2014 г.;
Решен ие № 267, взе т о с п ро т окол № 46 о т
26.02.2015 г.; Решение № 60, взето с протокол
№ 11 от 28.07.2016 г.; Решение № 103, взето с
протокол № 16 от 15.12.2016 г.; Решение № 192,
взето с протокол № 32 от 19.12.2017 г.; Решение
№ 197, взето с протокол № 33 от 10.01.2018 г.,
част. отм. с Решение № 112 от 18.01.2018 г. по
адм. д. № 1572/2017 г. на А дминистративния
съд – Пловдив.
9166
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, а л. 1
и 2 от А дминистративнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжната прокуратура – Разград, с искане
да бъде отменен като незаконосъобразен чл. 9,
ал. 2, буква „а“ в частта „...а при манифестации,
шествие и други – 5 дни преди провеждане“ от
Наредба № 1 за обществения ред на територията
на община Разград, по който е образувано адм.
д. № 186/2018 по описа на А дминистративния
съд – Разград, насрочено за 20.11.2018 г. от 11 ч.
Всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи като
страна до началото на устните състезания при
всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 от АПК.
9203
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжната прокуратура – Силистра, на т. 18
и 20 от приложение № 2 към раздел V, чл. 27
от Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени на услугите в общи-
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на Кайнарджа, по което е образувано адм. д.
№ 175/2018 г. по описа на Административния
съд – Силистра.
9199
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжната прокуратура – Силистра, на чл. 4,
ал. 3, чл. 62, ал. 1 във връзка с чл. 14, ал. 2, т. 5
и чл. 15, чл. 62, ал. 1 във връзка с чл. 58, т. 1 и
чл. 66 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред и чистотата на община Ситово, приета
с Решение № 16 по протокол № 2 от 26.02.2013 г.
от заседание на Общинския съвет – с. Ситово, по
което е образувано адм. д. № 174/2018 г. по описа
на Административния съд – Силистра, насрочено
за 28.11.2018 г. от 10,30 ч.
9200
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 295/2018 г. по Заповед № АП-03-13-301
от 15.10.2018 г. на областния управител на област
Смолян Недялко Славов срещу Решение № 114
от 16.08.2018 г., потвърдено с Решение № 144
от 25.09.2018 г. на Общинския съвет – гр. Девин, с което е приета Наредба за изменение
и допълнение на Наредбата за регистрация,
стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин. Делото е насрочено
за 4.12.2018 г. – 13,30 ч.
9201
Варненският районен съд, 21 състав, призовава Александър Иванов, роден на 21.01.1972 г.,
без данни за постоянен и настоящ адрес в страната, син на наследодателя като заинтересована
страна по гр.д. № 9226/2018 г. по описа на ВРС,
21 състав, да се яви в съдебно заседание на
11.01.2019 г. от 9 ч. във Варненския районен съд,
където изрично да посочи дали приема, или се
отказва от наследството на наследодателя си
Стефан Алексиев Иванов, б.ж. на гр. Варна.
Указва на заинтересованата страна, че приемането или отказът от наследство може да стане
и с писмено заявление до районния съдия, в
района на който е открито наследството, като в
този случай приемането се вписва в особена за
това книга. Указва на заинтересованата страна,
че ако в дадения му срок не отговори, той губи
правото да приеме наследството.
9206
Р усенск и ят районен съд, Х ІІ г р. състав,
призовава Мехмет Екин, с неизвестен адрес, да
се яви в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в деловодството на съда
за получаване на препис от искова молба и
доказателствата за отговор по чл. 131 от ГПК
по гр.д. № 6194/2018 г. по описа на Районния
съд – Русе, заведено от Айсел Беханова Юсуфова
за развод по чл. 49, ал. 1 от СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай ще му
бъде назначен особен представител.
9164
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 88 състав, уведомява Николаос Ахеймастос
(Nikolaos Acheimastos), роден на 16.07.1968 г., че
има качеството на ответник по гр.д. № 3281/2018 г.
по описа на СРС, ІІІ ГО, 88 състав, образувано
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по предявен от „Банка Пиреос България“ – АД,
с предявени осъдителни искове за вземане от
търговска сделка (арг. чл. 288 ТЗ) – договор за
банков кредит, по рамков договор за издаване на
международна кредитна карта, и му указва, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС,
ІІІ ГО, 88 състав, за връчване на съобщението
по чл. 131 ГПК, ведно с исковата молба и приложенията към нея.
9163
Софийският районен съд, III гр. отделение,
80 състав, по гр. д. № 43845/2018 г. на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК съобщава, че Булент
Касамовски, роден на 24.09.1993 г., македонски
гражданин, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България и с неизвестен
адрес в чужбина, има качеството на ответник
по гр. д. № 43845/2018 г. по описа на СРС, ІІІ
ГО, 80 състав, като гр. д. № 43845/2018 г. по
описа на СРС, ІІІ ГО, 80 състав, е образувано
по предявен от Станислава Людмилова Гетова
от София, ж.к. Банишора № 39, ет. 17, ап. 71,
против Булент Касамовски, роден на 24.09.1993 г.,
македонски гражданин, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България и с
неизвестен адрес в чужбина, иск с правно основание чл. 49 от СК за развод поради дълбоко и
непоправимо разстройство на сключения между
тях на 6.11.2015 г. в гр. Симитли граждански
брак, за което е съставен акт за граждански брак
№ 0029/6.11.2015 г. на Община Симитли, като
се укаже на същия, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да се
яви в канцеларията на СРС, ІІІ гр. о. за връчване
на книжата по делото. Ответникът следва да
посочи съдебен адресат в страната, в противен
случай делото ще се разгледа при условията на
чл. 48, ал. 2 от ГПК. След изтичане на срока за
получаване на книжата от ответника делото да
се докладва своевременно за продължаване на
съдопроизводствените действия. Разпореждането
не подлежи на обжалване.
9167
Великотърновският окръжен съд обявява, че
на 12.07.2018 г. е образувано гр.д. № 549/2018 г.
по описа на ВТОС по предявено от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото иму щество
мотивирано искане с правно основание чл. 74,
ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1
от ПЗР на ЗПКОНПИ срещу: Стоян Владев
Стоянов, с постоянен адрес: гр. Левски, област
Плевен, ул. Васил Левски № 52, ет. 5, ап. 13,
Нина Иванова Стоянова, с постоянен адрес:
гр. Левски, област Плевен, ул. Васил Левски
№ 52, Явор Стоянов Владев, с постоянен адрес:
гр. Левски, област Плевен, ул. Васил Левски
№ 52, ет. 5, ап. 13, Олга Петрова Тодорова, с
постоянен адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия № 247,
вх. Б, ет. 1, ап. 3, Валя Димитрова Христова,
с постоянен адрес: гр. Левски, област Плевен,
ул. Найден Геров № 13, Ивайло Георгиев Георгиев, с постоянен адрес: Свищов, област Велико
Търново,ул. Каймакчалан № 4, Стефан Василев
Стефанов, с постоянен адрес: гр. Павликени,
област Велико Търново, ул. Пенчо Колев № 9,
за отнемане в полза на държавата на иму-
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щество, придобито от престъпна дейност, на
обща стойност 523 237,01 лв., тъй като е налице
значително несъответствие в имуществото на
проверяваното лице по смисъла на чл. 21, ал. 2
от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 1, т. 7 от
ДР на ЗОПДНПИ (отм.).
Налице са предпоставките, визирани в чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, 2 и 4, чл. 72, чл. 64,
т. 2, чл. 65 и чл. 67 от ЗОПДНПИ (отм.).
На основание чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ
(отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ
и Решение № 474 от 11.07.2018 г. на КПКОНПИ
Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество моли след призоваване на съд и установяване на основателността на иска и неговата
доказаност да се постанови решение, с което да
се отнеме в полза на държавата следното имущество на стойност 523 237,01 лв. от: Стоян Владев
Стоянов, с постоянен адрес: гр. Левски, община
Левски, област Плевен, ул. Васил Левски № 52,
ет. 5, ап. 13; Нина Иванова Стоянова, с постоянен адрес: гр. Левски, община Левски, област
Плевен, ул. Васил Левски № 52; Явор Стоянов
Владев, с постоянен адрес: гр. Левски, община
Левски, област Плевен, ул. Васил Левски № 52,
ет. 5, ап. 13; Олга Петрова Тодорова, с постоянен
адрес: гр. Пловдив, община Пловдив, област
Пловдив, ж. к. Тракия № 247, вх. Б, ет. 1, ап. 3;
Валя Димитрова Христова, с постоянен адрес:
гр. Левски, община Левски, област Плевен, ул.
Найден Геров № 13; Ивайло Георгиев Георгиев,
с постоянен адрес: гр. Свищов, община Свищов,
област Велико Търново, ул. Каймакчалан № 4;
Стефан Василев Стефанов, с постоянен адрес: гр.
Павликени, община Павликени, област Велико
Търново, ул. Пенчо Колев № 9, както следва:
На основание чл. 64, т. 2 от ЗОПДНПИ
(отм.) да се обяви за недействителна спрямо
държавата сделката, с която Явор Стоянов
Владев и Олга Петрова Тодорова чрез пълномощник Нина Иванова Стоянова са отчуждили
с нотариален акт № 75, том 8, рег. № 4786, дело
№ 717/29.12.2017 г., вписан в СВ – гр. Левски, с
вх. рег. № 3341/29.12.2017 г., акт № 49, том 8, дело
№ 1374/2017 г., недвижим имот, намиращ се в
гр. Левски, община Левски, област Плевен, на ул.
Васил Левски № 52, представляващ: сграда – гараж № 30, с идентификатор № 43236.401.1596.36,
съгласно дейст ващи те ка даст ра лна карта и
кадастрални регистри на гр. Левски, одобрени
със Заповед № РД-18-2 от 23.01.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, разположен в
поземлен имот с идентификатор № 43236.401.1596,
с предназначение: хангар, депо, гараж, на един
етаж, със застроена площ по скица 16 кв. м,
ведно с отстъпеното за него право на строеж
върху терена, при съседи по кадастрална скица:
от изток и запад – имот № 43236.401.1596, от
север – имот № 43236.401.1596.35, от юг – имот
№ 43236.401.1596.37, в полза на Валя Димитрова Христова, след което и на основание чл. 65
във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) да се
постанови отнемане на имота от Явор Стоянов
Владев и Олга Петрова Тодорова.
Пазарна стойност към настоящия момент:
3200 лв.
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В случай че е налице действителна сделка
и искът по чл. 64, т. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) е
неоснователен, то в условията на евентуалност на
отнемане в полза на държавата от Явор Стоянов
Владев и Олга Петрова Тодорова подлежи получената действителна стойност на недвижимия
имот в размер 3200 лв. на основание чл. 72 във
връзка с чл. 65 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.).
На основание чл. 64, т. 2 от ЗОПДНПИ (отм.)
да се обяви за недействителна спрямо държавата сделката, с която Явор Стоянов Владев
и Олга Петрова Тодорова чрез пълномощник
Нина Иванова Стоянова са отчуждили с нотариален акт № 87, том VІ, рег. № 9195, дело
№ 752/22.12.2017 г., вписан в СВ – Свищов, с
вх. рег. № 3666/29.12.2017 г., акт № 164, том 9,
дело № 1760/2017 г., недвижим имот, намиращ се
в с. Деляновци, община Свищов, област Велико
Търново, ул. Седемнадесета № 5, представляващ:
урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ, с площ
1064 кв. м, в кв. 4 по ПУП на с. Деляновци,
община Свищов, ул. Седемнадесета, ведно с пос
троените в него жилищна сграда със застроена
площ 54 кв. м, с прилежащо избено помещение
с площ 14 кв. м и гараж с площ 21 кв. м, при
граници: на изток – гора, на запад – улица, на
север – УПИ VІІІ, и на юг – УПИ ІV, в полза на
Ивайло Георгиев Георгиев, след което и на основание чл. 67 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.) да се постанови отнемане на имота от
Явор Стоянов Владев и Олга Петрова Тодорова.
Пазарна стойност към настоящия момент:
23 200 лв.
В случай че е налице действителна сделка
и искът по чл. 64, т. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) е
неоснователен, то в условията на евентуалност на
отнемане в полза на държавата от Явор Стоянов
Владев и Олга Петрова Тодорова подлежи получената действителна стойност на недвижимия
имот в размер 23 200 лв. на основание чл. 72 във
връзка с чл. 67 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.).
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Стоян Владев
Стоянов:
– Сумата в размер 100 лв., представляваща
равностойността на 100 бр. акции от капитала
на „Авалон Върджин“ – АД, ЕИК 203756873.
– Сумата в общ размер 288 283 лв., представляваща касови вноски от проверяваното лице.
– Сумата в общ размер 107 939,45 лв., представляваща вноски от трети лица.
– Сумата в размер 321,04 лв., представляваща погасителни вноски по кредитни карти, в
„Юробанк България“ – АД.
– Сумата в размер 21 300 лв., представляваща
върнат заем.
– Парични средства (имуществени активи)
в копюри в размер 4200,12 лв., както следва:
– 60 броя банкноти с номинал 10 лв., или
600 лв.;
– 16 броя банкноти с номинал 10 лв., или
общо 160 лв.;
– 67 броя банкноти с номинал 20 лв., или
общо 1340 лв.;
– 61 броя ба н к но т и с номинал 20 лв., или
общо 1220 лв.;
– 9 броя банкноти с номинал 50 евро, или
общо 450 евро, равняващи се на 880,12 лв.
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На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ (отм.) от Нина Иванова
Стоянова:
– Сумата в размер 500 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „Янис КММ“ – ЕООД, ЕИК 201907942.
– Сумата в размер 108,90 лв., представляваща погасителни вноски по кредитни карти, в
„Юробанк България“ – АД.
– Сумата в размер 684,50 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит през 2008 г., в
„УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер 30 800 лв., внесена на
каса по сметка на „Янис КММ“ – ЕООД, в
„УниКредит Булбанк“ – АД.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Стоян Владев Стоянов и Нина Иванова Стоянова:
– Сумата в размер 7300 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждено движимо им у щество – мотоцик лет Кавазак и Вулк а н 150 0, р ег. № ЕН1561 А , дат а н а п ърва
р ег ис т ра ц и я 2 .01.2 0 0 8 г., ц вя т чер ен, ра ма
JKBVNAN108A032330, двигател VNT50AE145654.
– Сумата в размер 35 300 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждено движимо
имущество – лек автомобил Тойота Хайландер,
рег. № ЕН5053ВР, дата на първоначална регистрация 2.01.2008 г., цвят светлосив металик,
рама JTEES41A682081080, двигател 2GR A432264.
Великотърновският окръжен съд обявява,
че делото е насрочено за 24.01.2019 г. от 14 ч.,
като определя едномесечен срок от обнародване
на искането в „Държавен вестник“, в който заинтересованите лица могат да предявят своите
претенции върху имуществото, предмет на мотивираното искане, и да встъпят в производството,
като предявят съответния иск пред ВТОС по
гр. д. № 549/2018 г.
9168
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по
ф.д. № 474/2014 г. на политическа партия „АБВ
(Алтернатива за Българско Възраждане)“, както
следва: Вписва промени в Устава на политическа
партия „АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане)“, приети от Третия редовен конгрес
на политическа партия „АБВ (Алтернатива за
Българско Възраждане)“, проведен на 19.05.2018 г.
Заличава Константин Василев Проданов като
председател и представляващ политическа партия
„АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане)“.
Вписва Румен Йорданов Петков като председател и представляващ политическа партия „АБВ
(Алтернатива за Българско Възраждане)“. Заличава досегашния състав на Националния съвет
на политическа партия „АБВ (Алтернатива за
Българско Възраж дане)“. Вписва нов състав
на Националния съвет на политическа партия
„АБВ (А лтернатива за Българско Възраждане)“ – Албена Асенова Вълчева, Александрина
Георгиева Костадинова, Александър Панайотов Стефанов, Ангел Борисов Ангелов, Ангел
Минков Минков, Ангел Стоянов Ризов, Андрей
Викторов Бунджулов, Антон Боянов Коджабашев, Атанас Георгиев Шопов, Атанас Димитров
Кузев, Борислав Симеонов Маринов, Валентин
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Велиславов Велев, Валери Горанов Младенов,
Валери Йорданов Иванов, Васил Запрянов Циров,
Велко Георгиев Михайлов, Венцислав Росенов
Николов, Венцислав Симеонов Великов, Веселка
Кузманова Вачева, Владимир Боянов Върбанов,
Владимир Маринов Маринов, Георги Костадинов
Илчев, Георги Недков Кючуков, Георги Седефчов Първанов, Георги Сталев Георгиев, Георги
Станчев Атанасов, Георги Янев Георгиев, Гергана
Тодорова Русинова, Гинчо Петров Гинев, Данчо
Асенов Данаилов, Денислав Желязков Палазов,
Десислава Спасова Димитрова, Димитър Велич
ков Димитров, Димитър Иванов Димитров, Димитър Петров Димитров, Димитър Радославов
Димитров, Драгомир Иванов Димитров, Емил
Аврамов Кало, Емил Константинов Георгиев,
Емил Светославов Стоименов, Емил Цветанов
Атанасов, Здравко Стефанов Златаров, Златка
Йорданова Сандина-Спасова, Ивайло Георгиев
Калфин, Иван Аспарухов Цанов, Иван Йорданов
Керчев, Иван Йорданов Цеков, Иван Славов
Иванов, Иванка Господинова Ташева, Ивета
Георгиева Станкова-Пенкова, Илинка Миткова
Никифорова, Йовчо Георгиев Смилов, Йордан
Александров Стоймиров, Йордан Антонов Яков,
Йордан Милков Милков, Йорданка Стефанова Георгиева, Константин Василев Проданов,
Костадин Запрянов Райчев, Красимир Петков
Руев, Красимир Тодоров Радов, Любомир Господинов Господинов, Любомир Димитров Мачев,
Любомир Тодоров Халачев, Любомира Ганчева
Ганчева, Максим Николов Йорданов, Марин
Русев Богомилов, Мартин Райчев Райков, Милен
Христов Христов, Милко Борисов Костадинов,
Михни Люцканов Стоянов, Момчил Георгиев
Вълков, Найден Павлов Павлов, Невена Йорданова Стоянова, Николай Валентинов Цуцумански, Николай Илчев Илиев, Николай Люлинов Петров, Николина Иванова Чакърдъкова,
Павлина Борисова Антонова, Павлина Велчева
Попова, Петър Георгиев Кадиев, Петър Кирилов
Първанов, Пламен Христов Петков, Пламена
Пламенова Заячка, Радослав Георгиев Ралчев,
Росен Николов Николов, Румен Иванов Мандов,
Румен Йорданов Петков, Сава Стоянов Савов,
Стойно Проданов Чачов, Татяна Илиева Спиридонова, Татяна Костадинова Влахова, Тихомир
Бонев Димитров, Тодор Кирилов Янаков, Тошко
Великов Тодоров, Тошко Стоянов Стоянов, Христо Данчев Михайлов, Христо Пенев Димитров,
Цветан Йорданов Йорданов, Цветан Методиев
Антов. Заличава досегашния състав на Националния контролен съвет на политическа партия
„АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане)“.
Вписва нов състав на Националния контролен
съвет на политическа партия „АБВ (Алтернатива
за Българско Възраждане)“ – Владимир Димов
Калчев, Георги Димитров Бодуров, Даниела
Димитрова Николова, Драгомир Дончев Гайдаров, Ирина Томова Ковачева, Йордан Ангелов
Пенев, Кирил Симеонов Кирилов, Костадин
Щильонов Буков, Красимир Димитров Костов,
Крум Валентинов Кондарев, Мариан Иванов
Димитров, Нели Ивайлова Минева, Никодим
Лалов Петров, Николай Христов Бабанов, Николай Петров Терзийски, Поля Колева Томова,
Росица Димитрова Станковска, Станимир Денчев
Маринов, Христо Петков Колев, Цвета Младе-
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нова Кирова. Заличава досегашния състав на
Изпълнителното бюро на политическа партия
„АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане)“.
Вписва нов състав на Изпълнителното бюро на
политическа партия „АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане)“ – Румен Йорданов Петков,
Христо Данчев Михайлов, Любомира Ганчева
Ганчева, Владимир Маринов Маринов, Валери
Йорданов Иванов, Георги Костадинов Илчев,
Георги Недков Кючуков, Димитър Величков
Димитров, Емил Аврамов Кало, Иван Аспарухов Цанов, Йорданка Стефанова Георгиева,
Любомир Тодоров Халачев, Невена Йорданова
Стоянова, Петър Кирилов Първанов, Пламена
Пламенова Заячка.
9197

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
134. – Управителният съвет на Българска
Федерация по Таекуон-До ITF – Благоевград,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на 9.12.2018 г. в 13 ч.
в конферентната зала на хотел „Езерец“ в Благоевград, бул. Пейо Яворов № 2, при следния
дневен ред: 1. финансов отчет на Българска
Федераци я по Таекуон-До ITF за 2018 г.; 2.
отчет за спортно-състезателната дейност на
Българска Федерация по Таекуон-До ITF за
2018 г.; 3. обсъждане и приемане на Държавния
и Международния спортен календар за 2019 г.;
4. обсъждане и приемане на проектобюджет
за 2019 г.; 5. промени в устава на Българска
Федерация по Таекуон-До ITF; 6. разглеждане
на новия Закон за физическото възпитание и
спорта; 7. промяна адреса на управление на
„БУ-ДО“ – ЕООД; 8. връчване на традиционни
награди на таекуондист на годината (мъже и
жени); 9. избор на нов УС на Българска Федерация по Таекуон-До ITF.
9192
2 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а С К Х „ В.
Левски“ – Нови пазар, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.12.2018 г. в
17 ч. в Актовата зала на СУ „Васил Левски“ – гр.
Нови пазар, ул. Кирил и Методий № 15, при
следния дневен ред: 1. освобождаване от длъжност на председателя и членове на управителния
съвет на СК Х „Васил Левски“; 2. приемане на
нови членове на СК Х „В. Левски“; 3. избор на
нов управителен съвет и нов председател на
СК Х „В. Левски“ – гр. Нови пазар. При липса
на к вору м на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място с един час по-късно от обявения.
9195
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„СК Шамбала“ – Сопот, на основание чл. 26,
ал. 1, 2 и 3 от ЗЮЛНЦ и съгласно устава на
сдру жението свик ва редовно годишно общо
събрание на 3.12.2018 г. в 10 ч. в Сопот, ул.
Васил Левски № 5, в заседателната зала, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността и
финансов отчет на СНЦ за 2017 г.; 2. обсъждане
и приемане на промени в устава на СНЦ; 3.
промяна на седалището и адреса на управление;
4. промяна на чл. 20 – начин на свикване на
общо събрание; 5. приемане на нови членове
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и избор на нов председател и членове на управителен съвет и контролен съвет; 6. други.
Поканват се всички членове лично или чрез
упълномощени представители да присъстват
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
9181
3. – Изпълнителният съвет на ПП „Кауза
България“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и с
решение, взето с протокол № 12 от 17.09.2018 г.,
свик ва национа лно съвещание на парт и я та
на 16.12.2018 г. в 10 ч. в с. Белащица, община
„Родопи“, област Пловдив, хотел „Свети Георги“ – заседателна зала, при следния дневен
ред: 1. приемане на оставката на членовете на
изпълнителния съвет на партията; 2. приемане на оставката на членовете на контролния
съвет на партията; 3. приемане на оставка на
председателя на партията; 4. избор на нови
членове на изпълнителния съвет на партията;
5. избор на нови членове на контролния съвет
на партията; 6. избор на председател на партията; 7. приемане на отчетите за дейността на
изпълнителния съвет за 2018 г.; 8. приемане на
отчетите за дейността на контролния съвет за
2018 г.; 9. приемане на годишен финансов отчет
и годишен доклад за дейността за 2018 г.; 10.
приемане на проектобюджет за 2019 г.; 11. приемане на програма за дейността на партията за
2019 г.; 12. дискусия по проблеми на партията.
В случай че в предвидения ден и час липсва
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предви дени я в устава на „Кауза Българи я“
кворум за редовно провеждане на национално
съвещание, то ще бъде отложено с един час и
ще се проведе, като се счита законно независимо
от присъстващите на него делегати.
9063
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Ф у т болен к л у б – Г ра н и чар“ – с. К и рково,
област Кърджали, ул. Димитър Благоев № 23,
на основание чл. 26, ал. 1, 2 и 3 от ЗЮЛНЦ,
чл. 23 и чл. 17, ал. 1 и 2 от устава на сдружението свиква редовно годишно общо събрание
на членовете на сдружението на 20.12.2018 г. от
16,30 ч. в с. Кирково, в сградата на общината,
при следния дневен ред: 1. приемане на дневния
ред; 2. отчет на дейността на клуба; 3. отчет
на спортно-техническата дейност на клуба; 4.
приемане оставката на Владимир Иванов като
председател на клуба; 5. избор на нов управителен
съвет на клуба; 6. избор на нов председател на
клуба; 7. избор на контрольор; 8. гласуване на
нов устав на клуба. Поканват се всички членове
лично или чрез упълномощени представители да
присъстват на общото събрание. Юридическите
лица, членове на сдружението, участват в общото събрание чрез законните си представители
или чрез писмено упълномощени за това лица.
При липса на кворум на основание чл. 20 от
устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден, на същото място и
при същия дневен ред в 16,30 ч.
9182

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.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
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