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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за правната помощ (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 42
от 2009 г., бр. 32, 97 и 99 от 2010 г., бр. 9, 82
и 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 28 от
2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 97 от 2016 г., бр. 13
и 63 от 2017 г. и бр. 7, 56 и 77 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „ал. 4 и 5“ се заменят с
„ал. 5 и 6“.
2. В т. 4 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 2. В чл. 22 се създава ал. 4:
„(4) Националното бюро за правна помощ
служебно събира информацията по ал. 2 и 3
и се снабдява с необходимите документи от
съответните компетентни органи по електронен път.“
§ 3. В чл. 23, ал. 3 навсякъде в текста преди
т. 1 след думата „съдът“ се добавя „съответно
председателят на НБПП“.
§ 4. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато е предоставена правна помощ
чрез консултация в регионален център за консултиране, лицето може да кандидатства за
правна помощ по чл. 21, т. 2 и 3. Решението
за предоставяне на правна помощ за подготовка на документи за завеждане на дело и
за назначаване на адвокат за процесуално
представителство се взема от председателя на

НБПП в 14-дневен срок от получаването на
документите от съответния адвокатски съвет.
Отказът за предоставяне на правна помощ се
мотивира и подлежи на обжалване, като за
обжалването се прилага ал. 2.“
2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно
ал. 4, 5 и 6.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 10 от 2018 г.; изм., бр. 27 от
2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 1:
а) в т. 5 думите „питейни и развлекателни
заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали“ се заменят с „обекти – недвижими
имоти“;
б) точка 6 се отменя.
2. В чл. 7, ал. 1 думите „т. 2 – 6“ се заменят
с „т. 2 – 5“.
3. В глава втора наименованието на раздел V
се изменя така: „Охрана на обекти – недвижими имоти“.
4. В чл. 24:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Охраната на обекти – недвижими имоти,
е дейност по осигуряване на пропускателен
режим в охранявания обект, по опазване на
телесната неприкосновеност на физически лица,
пребиваващи в обекта, и физическа защита от
противоправни посегателства на имуществото,
находящо се в него, както и по тяхното предотвратяване.“;
б) в ал. 2 думите „и/или мониторен контрол“
се заменят с „мониторен контрол и реакция с
мобилни охранителни патрули“.
5. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) Възложител по договор за охрана
по чл. 24 е физическо и/или юридическо лице,
включително държавен или местен орган, собственик или ползвател на законно основание
на недвижимия имот и имуществото, находящо
се в обекта.
(2) Възложител по договор за охрана по ал. 1
е и едноличният търговец или юридическото
лице, собственик или ползвател на законно
основание на недвижимия имот, в който са
обособени дискотеки, питейни или развлекателни заведения, игрални или компютърни
зали, притежаващ разрешение от местен орган
за извършване на търговската дейност и/или
лиценз, издаден от Държавната комисия по
хазарта.“
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6. В глава втора раздел VI с чл. 27, 28 и 29
се отменя.
7. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) точка 2 се изменя така:
„2. „Охраняван обект“ е физическо лице
при лична охрана; движимо или недвижимо
имущество – при охрана или самоохрана на
имуществото на физически или юридически
лица; недвижим имот и намиращото се в него
движимо имущество – при сигнално-охранителна дейност; недвижим имот и намиращите
се в него лица и движимо имущество – при
охрана на обекти – недвижими имоти; пътното превозно средство и намиращите се в него
ценности – при охрана при транспортиране
на ценни пратки или товари; конкретното
мероприятие – при охрана на мероприятие;
селскостопанското имущество – при охрана
на селскостопанско имущество.“;
б) точка 5 се отменя.
8. В § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби думата „6-месечен“ се заменя
с „9-месечен“.
§ 6. (1) Издадените до влизането в сила на
този закон лицензи за извършване на охрана на
питейни и развлекателни заведения, дискотеки,
игрални и компютърни зали и за охрана на
урбанизирани територии по Закона за частната
охранителна дейност, включително допълненията към лицензите, издадени по реда на
§ 4, ал. 4 – 6 от преходните и заключителните
разпоредби на същия закон за извършване на
тези дейности, запазват действието си. Към
притежаваните лицензи служебно се издава
допълнение по чл. 46, ал. 4 от Закона за частната охранителна дейност, в което като вид
дейност се посочва „охрана на обекти – недвижими имоти“.
(2) Подадените до влизането в сила на този
закон заявления за издаване на лиценз за извършване на охрана на питейни и развлекателни
заведения, дискотеки, игрални и компютърни
зали и за охрана на урбанизирани територии,
включително заявленията, подадени по реда на
§ 4, ал. 4 – 6 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за частната охранителна
дейност за извършване на тези дейности, се
разглеждат в срок до три месеца от влизането в
сила на този закон, без да е необходима промяна
на данните в тях и без да се събира държавна
такса, като в издадения лиценз, съответно в
допълнението, като вид дейност се посочва
„охрана на обекти – недвижими имоти“.
§ 7. Параграф 5, т. 8 влиза в сила от 30 септември 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 24 октомври 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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Цвета Караянчева
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (обн.,
ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г.,
бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29
от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62
от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13
и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и
97 от 2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98
и 107 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 59 от
2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 5 ал. 4 се изменя така:
„(4) Професионалното образование и професионалното обучение може да се осъществяват
и по пътя на обучение чрез работа (дуална
система на обучение), което се организира при
условията и по реда на този закон.“
§ 2. Член 6а се изменя така:
„Защитени специалности от професии и
специалности от професии, по които е налице
очакван недостиг от специалисти на пазара
на труда
Чл. 6а. (1) Определени специалности от
професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6
може да се утвърждават като защитени от
държавата специалности от професии.
(2) Списъкът на защитените от държавата
специалности от професии, както и критериите за определянето им се приемат с акт на
Министерския съвет.
(3) Определени специалности от професии
от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6 може да се
утвърждават като специалности от професии,
по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.
(4) Списъкът със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от
специалисти на пазара на труда, както и критериите за определянето им се приемат с акта
на Министерския съвет по ал. 2.
(5) Списъците по ал. 2 и 4 се актуализират
ежегодно до края на месец октомври на съответната година.“
§ 3. В чл. 13д се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Учебните програми за училищното
професионално образование и обучение или за
професионално обучение на лица, навършили
16 години, по учебните предмети или модули
от специфичната професионална подготовка се
актуализират най-малко веднъж на всеки 5 години и се утвърждават съответно от органа по
ал. 2, т. 1 – 4 или от директора на обучаващата
институция, когато се осъществява обучение
на лица, навършили 16 години.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 4. В чл. 17а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Обучението чрез работа (дуална система
на обучение) е специфична форма на обучение за
придобиване на професионална квалификация,
която се организира въз основа на партньорство,
включително въз основа на договор, между
един или няколко работодатели и:
1. институция в системата на професионалното образование и обучение, с изключение на
центровете за информиране и професионално
ориентиране, или
2. средно училище, профилирана гимназия
или духовно училище, когато осигуряват професионална подготовка.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Обучението чрез работа (дуална система
на обучение) включва:
1. практическо обучение в реална работна
среда, и
2. обучение в съответната институция по
ал. 1, т. 1 или 2.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя
така:
„(4) Обучението по ал. 1 се осъществява
въз основа на прием, заявен от работодателя
пред директора на съответната институция по
ал. 1, т. 1 или 2, която извършва обучението.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя
така:
„(6) В училищата практическото обучение
в реална работна среда по ал. 2, т. 1 се организира в XI и XII клас за ученици, които са
навършили 16 години, а в центровете за професионално обучение и в професионалните
колежи – съгласно съответния учебен план.“
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 5. Създава се чл. 17а1:
„Наставник при обучението чрез работа
(дуална система на обучение)
Чл. 17а1. (1) Практическото обучение при
работодател в реална работна среда се провежда в предприятието под ръководството на
наставник, определен от работодателя.
(2) Наставникът е работник или служител
в предприятието, който трябва да отговаря на
следните изисквания:
1. да притежава професионална квалификация по професията, по която се извършва
обучението;
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2. да има най-малко три години доказан
професионален опит по същата професия;
3. да е преминал обучение за наставници.
(3) Обучението за наставници осигурява
придобиване на основни педагогически и
психологически знания и умения при работа
с обучаваните и се провежда по програма,
утвърдена от министъра на образованието и
науката. Право да осъществяват обучението за
наставници имат:
1. висшите училища, акредитирани при
условията и по реда на Закона за висшето
образование;
2. училищата в системата на предучилищното и училищното образование, които
осъществяват професионално образование и
обучение, с изключение на обединените училища и училищата към местата за лишаване
от свобода;
3. центровете за професионално обучение;
4. професионалните колежи.
(4) За проведеното обучение на наставника
съответната институция по ал. 3, т. 1 – 4 издава
документ по образец, утвърден със заповед на
министъра на образованието и науката.
(5) Финансирането на обучението на наставниците се извършва със средства, осигурени
от лицето, което се обучава за наставник, от
работодателя, от работодателя и обучаващата
институция – участници в партньорството,
или със средства от национални програми и
проекти, от европейските фондове и от други
източници.“
§ 6. Създава се чл. 17а 2:
„Учител-методик и преподавател-методик
при обучението чрез работа (дуална система
на обучение)
Чл. 17а 2. (1) Връзката между работодателя,
наставника и обучаващата институция при
обучението чрез работа (дуалната система на
обучение) се осъществява от учител-методик
в училището или от преподавател-методик в
професионален колеж или център за професионално обучение, който се определя от директора
на обучаващата институция.
(2) Учителят-методик или преподавателят-методик трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да притежава образование и квалификация, определени в държавния образователен
стандарт за придобиване на квалификация по
професията, и
2. да притежава най-малко три години
доказан професионален опит за обучение по
професията, по която се провежда обучението
чрез работа (дуална система на обучение).“
§ 7. Създава се чл. 17а 3:
„Изисквания към работодателите за участие
в партньорство за осъществяване на обучение
чрез работа (дуална система на обучение)
Чл. 17а 3. Работодател, който желае да участва
в партньорство за осъществяване на обучение
чрез работа (дуална система на обучение),
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е регистриран като едноличен търговец или юридическо лице по Търговския
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закон, Закона за кооперациите или Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или да
е лице, регистрирано по законодателството на
държава – членка на Европейския съюз, на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Швейцария;
2. да не е обявен в несъстоятелност, да не
е в производство по несъстоятелност или да
не е в процедура по ликвидация;
3. да няма задължения за публични държавни вземания с изключение на задължения по
невлезли в сила актове, както и разсрочени,
отсрочени или обезпечени задължения;
4. да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер – отнася се за
работодателя, за лицето, което го представлява, както и за членовете на управителни и
надзорни органи и за други лица, които имат
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи;
5. да разполага с необходимата материална
база за осъществяване на обучението по практика на професията в съответствие с държавния
образователен стандарт за придобиване на
квалификация по професията;
6. да разполага с работници или служители,
които отговарят на изискванията за наставници
по чл. 17а1, ал. 2;
7. да няма установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение
нарушение, свързано с работа без писмен
трудов договор или без връчване на трудовия
договор на работниците или служителите, с
начисляването и изплащането в определените
от закона срокове на трудово възнаграждение,
с наемането на непълнолетни работници и служители и с наемането на работа на незаконно
пребиваващи чужденци;
8. да няма установено с влязло в сила наказателно постановление нарушение на Закона
за здравословни и безопасни условия на труд
в предходния тригодишен период.“
§ 8. Създава се чл. 17а4:
„Информационна база данни за работодателите, които отговарят на изискванията за
осъществяване на обучение чрез работа (дуална
система на обучение)
Чл. 17а4. (1) Министерството на икономиката създава и поддържа информационна база
данни за работодателите, които отговарят на
изискванията по чл. 17а 3, за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез
работа (дуална система на обучение).
(2) Информационната база данни по ал. 1 е
публично достъпна чрез интернет страницата
на Министерството на икономиката.
(3) В базата данни по ал. 1 се съдържа
информация за наименованието и правно-организационната форма на работодателя, ЕИК,
БУЛСТАТ, обектът, в който ще се извършва
практическото обучение в реална работна среда,
и специалностите от професии, по които ще
се осъществява обучение чрез работа (дуална
система на обучение).
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(4) Включването на работодател в информационната база данни се извършва въз основа
на подадено от него заявление по образец, утвърден от министъра на икономиката, в което
се декларира изпълнението на изискванията
по чл. 17а 3.
(5) Работодателят се изключва от информационната база данни по ал. 1:
1. по негово писмено заявление;
2. когато се установи, че не отговаря на
някое от изискванията по чл. 17а 3.
(6) Министърът на икономиката с наредба определя условията и реда за създаване и
поддържане на информационната база данни.
(7) Работодатели, които отговарят на изискванията по чл. 17а 3, но не са подали заявление
за включване в информационната база данни,
могат да участват в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение), включително да сключват
договори с институция по чл. 17а, ал. 1, т. 1
или 2 въз основа на решение на директора на
институцията. В тези случаи изпълнението на
изискванията по чл. 17а 3 се удостоверява от
работодателя с декларация по образец, утвърден
от министъра на икономиката, която е приложение към сключения договор с институцията.“
§ 9. Създава се чл. 17а 5:
„Промяна в обстоятелствата за работодател
след сключен договор за партньорство
Чл. 17а 5. (1) Когато след сключване на
договор за партньорство между работодател
и институция по чл. 17а, ал. 1, т. 1 или 2 се
установи, че работодателят не отговаря на
някое от изискванията по чл. 17а 3, обучението
чрез работа може да продължи в зависимост
от конкретните обстоятелства и по преценка
на директора на обучаващата институция.
(2) Когато конкретните обстоятелства по
ал. 1 не позволяват обучението чрез работа да
продължи, договорът за партньорство между
работодателя и обучаващата институция се прекратява, а обучението чрез работа продължава
въз основа на нов партньорски договор с друг
работодател, който отговаря на изискванията
по чл. 17а 3.“
§ 10. В чл. 22 ал. 9 се изменя така:
„(9) Националната агенция за професионално
образование и обучение определя индикатори
за предоставяне на годишна информация за
извършената дейност по ал. 8 и критерии и
показатели за самооценка на качеството на
извършеното обучение.“
§ 11. В чл. 29, ал. 1 думите „чл. 5, ал. 4, т. 1“
се заменят с „чл. 17а, ал. 2, т. 1“.
§ 12. В чл. 31, ал. 1 след думите „производствено-учебни дейности“ се добавя „както и
обучение на конкретно работно място“.
§ 13. В чл. 35, ал. 1, изречение второ думите
„чл. 5, ал. 4“ се заменят с „чл. 17а, ал. 1“.
§ 14. В чл. 41 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „на професионалното
образование и обучение“ се добавя „за осъществяване на контрол и оценка на качеството
на дейността на лицензираните институции“.
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2. В ал. 3 накрая се добавя „с не по-малко
от 30 души щатен персонал“.
§ 15. В чл. 46, ал. 1, изречение второ думите
„две трети“ се заменят с „една втора“.
§ 16. В чл. 49а се правят следните изменения:
1. В ал. 4 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. името и седалището на едноличния
търговец или на юридическото лице, получили лицензията; единен идентификационен
код – за търговците, или код по БУЛСТАТ –
за лицата, които не са търговци;
2. наименование на центъра за професионално обучение или на центъра за информация
и професионално ориентиране;“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 17. В чл. 49б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Ред за издаване и изменение на лицензията“.
2. В ал. 2 т. 3 се отменя.
3. Алинеи 5, 6, 7 и 8 се изменят така:
„(5) След подаване на заявлението по ал. 1
се извършва проверка на редовността на подадените заявления и документи.
(6) При констатиране на нередовности заявителят се уведомява, като за тяхното отстраняване му се дава едномесечен срок от получаване
на уведомлението. Срокът за произнасяне по
ал. 4 спира да тече до отстраняването на несъответствията от заявителя или до изтичането
на едномесечния срок.
(7) При положителен резултат от проверката
по ал. 5 се прави оценка за възможността на
заявителя да извършва обучение за всяка от
професиите, посочени в заявлението, относно
съответствието на:
1. представените учебни планове и учебни
програми с държавния образователен стандарт
за придобиване на квалификация по съответната професия;
2. представените учебни планове и учебни
програми с изискванията на чл. 13г и чл. 13д,
ал. 4 и 5;
3. материално-техническата база, заявена
за обучението с държавния образователен
стандарт за придобиване на квалификация по
съответната професия; проверка на място се
прави, ако базата не е проверявана или не е
вписана в публичен регистър на обектите с
обществено предназначение;
4. преподавателския състав с държавния
образователен стандарт за придобиване на
квалификация по съответната професия.
(8) Председателят на Националната агенция
за професионално образование и обучение отказва издаването на лицензия, когато:
1. не са представени всички документи по
ал. 2 или 3, представените документи са непълни
или не са в определения вид или форма или
нередовностите не са били отстранени в срок;
2. е констатирано несъответствие по една
или повече професии при оценката по ал. 7.“
4. Създава се нова ал. 10:
„(10) Въз основа на писмено заявление в
издадената лицензия може да бъдат извършвани
промени, свързани със:
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1. изменение на наименованието на центъра
за професионално обучение или на центъра за
информиране и професионално ориентиране;
2. добавяне на нови професии и специалности
или отпадане на професии и специалности.“
5. Създава се нова ал. 11:
„(11) Лицата, на които е издадена лицензия,
може да подават писмено заявление за добавяне
на нови професии и специалности, като към
него се прилагат:
1. формуляр по образец;
2. документация за професионално обучение – учебни планове и учебни програми за
обучение по професиите, съгласно чл. 13;
3. документи за собственост или други
документи, доказващи наличието на материално-техническа база, в която ще се извършва
професионално обучение;
4. документи, издадени от компетентните
органи, за съответствието на материалната
база със здравните изисквания и с изискванията за пожарна и аварийна безопасност, или
доказателство, че материалната база е вписана
в публичен регистър на обектите с обществено
предназначение;
5. справка за преподавателския състав, към
която се прилагат и копия от документите за
завършено образование и професионална квалификация и декларации за съгласие.“
6. Създават се ал. 12 и 13:
„(12) Изменението на лицензията с допълване на нови професии/специалности се удостоверява с приложение към лицензията, което
съдържа посочените в чл. 49а, ал. 4 данни.
(13) Професия и специалност се заличават
от издадената лицензия, когато:
1. настъпят промени в наименованията и
кодовете на професиите или специалностите
в Списъка на професиите за професионално
образование и обучение;
2. центровете за професионално обучение
не са извършвали обучение повече от 5 последователни години по включена в лицензията
професия.“
7. Досегашната ал. 10 става ал. 14.
8. Досегашната ал. 11 става ал. 15.
9. Създава се ал. 16:
„(16) Подаването на заявления за лицензиране, лицензираните професии или специалности,
както и отпадналите професии и специалности
от лицензията се отразяват в информационната
система на Националната агенция за професионално образование и обучение и в публичните
регистри по чл. 42, т. 10.“
§ 18. В чл. 49г се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Правата по лицензията се прекратяват
със:
1. прекратяване дейността на юридическото лице или на едноличния търговец;
2. отнемането на лицензията;
3. писмено искане на притежателя на лицензията.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) След изтичането на срока на отнемането по ал. 3 правата по отнетата лицензия

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

се възстановяват, ако съответният център е
отстранил нарушението.“
§ 19. В чл. 49д се създава заглавие: „Съхраняване на документацията на центровете за
професионално обучение, които са преустановили дейността си“.
§ 20. Създава се чл. 49е:
„Промени на професиите в лицензията
Чл. 49е. (1) Центровете за професионално
обучение нямат право да провеждат обучение
по професии/специалности от лицензията, които
са били изменени или заличени от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение след придобиване на правата по
лицензията.
(2) След настъпване на промените по ал. 1
в срок до една година центърът за професионално обучение има право да подаде заявление
по чл. 49б, ал. 11 за включване на друга професия от същото професионално направление
на мястото на изменената или на заличената
професия.
(3) За заявлението и дейностите по ал. 2
центърът за професионално обучение не дължи
таксата по чл. 60, ал. 2.“
§ 21. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Националната агенция за професионално
образование и обучение поддържа публичен
регистър на издадените, временно или окончателно отнетите лицензии на центровете за
професионално обучение и на центровете за
информиране и професионално ориентиране
на интернет страницата си, както и на лицата,
подали заявление за издаване на лицензия.“
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. поддържа регистър за издадените от центровете за професионално обучение документи
по чл. 39 и 40;“
б) в т. 3 накрая се добавя „и Списък със
специалности от професии, по които е налице
очакван недостиг от специалисти на пазара
на труда“.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Националната агенция за професионално образование и обучение поддържа информационна система, в която центровете за
професионално обучение въвеждат информация,
необходима за:
1. поддържане на регистрите по чл. 42,
т. 10 и 11;
2. обобщаване на информацията по чл. 22,
ал. 8;
3. осъществяване на дейностите на Националната агенция за професионално образование
и обучение по чл. 49б и 49в.
(4) Информацията, свързана с провежданото професионално обучение, се въвежда
от центровете за професионално обучение в
информационната система по ал. 3 в срок до
10 дни от момента на нейното възникване.“
§ 22. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 13 думите „Списък със защитените от държавата специалности от професии“
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се заменят със „Списък на защитените от
държавата специалности от професии и Списък със специалности от професии, по които
е налице очакван недостиг от специалисти на
пазара на труда“.
2. В ал. 2, т. 3 след думата „квалификация“
се добавя „в професионалните гимназии, професионалните колежи, средните, профилираните или обединените училища с паралелки
за професионална подготовка“.
§ 23. В чл. 52 т. 8 се изменя така:
„8. участва в разработването и актуализирането на Списъка на защитените от държавата
специалности от професии и на Списъка със
специалности от професии, по които е налице
очакван недостиг от специалисти на пазара на
труда и изготвя предложения за включване на
професии в тях;“.
§ 24. В чл. 53 т. 1 се изменя така:
„1. участва в съгласуването и актуализирането на Списъка на професиите за професионално
образование и обучение и изготвя предложения за включване на професии в Списъка на
защитените от държавата специалности от
професии и в Списъка със специалности от
професии, по които е налице очакван недостиг
от специалисти на пазара на труда, както и за
тяхното актуализиране;“.
§ 25. В чл. 54 т. 2а се изменя така:
„2а. изготвят предложения за включване на
професии в Списъка на защитените от държавата специалности от професии и в Списъка със
специалности от професии, по които е налице
очакван недостиг от специалисти на пазара
на труда, както и за тяхното актуализиране;“.
§ 26. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. изготвят предложения за включване на
професии в Списъка на защитените от държавата специалности от професии и в Списъка със
специалности от професии, по които е налице
очакван недостиг от специалисти на пазара
на труда, както и за тяхното актуализиране;“.
2. В ал. 2, т. 4 думите „чл. 5, ал. 4, т. 1“ се
заменят с „чл. 17а, ал. 2, т. 1“.
§ 27. В чл. 59, ал. 9 се правят следните
изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „чл. 5, ал. 4“
се заменят с „чл. 17а, ал. 1“.
2. В т. 1 думите „чл. 5, ал. 4, т. 1“ се заменят
с „чл. 17а, ал. 2, т. 1“.
3. В т. 2 думите „чл. 5, ал. 4, т. 2“ се заменят
с „чл. 17а, ал. 2, т. 2“.
§ 28. Член 60 се изменя така:
„Чл. 60. (1) Дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение
се финансира със средства от:
1. държавния бюджет чрез бюджета на
Министерството на образованието и науката;
2. такси;
3. договори за възлагане на разработки,
свързани с дейността на агенцията;
4. издателска дейност;
5. организиране на национални и международни прояви;
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6. провеждане на курсове за обучение на
външни експерти и консултации на външни
организации;
7. спонсорства, дарения и завещания;
8. национални и международни програми
и проекти.
(2) Националната агенция за професионално
образование и обучение събира такси в размер,
определен в тарифа, одобрена от Министерския
съвет, за:
1. проверка на редовността на подадените
заявления за лицензиране и на документите
към тях;
2. оценка за възможността на заявителя да
извършва обучение за всяка от професиите в
заявлението;
3. издаване на лицензия за професионално
обучение и вписване в публичния регистър;
4. издаване на дубликат на лицензията.“
§ 29. В § 1а от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. „Защитена специалност от професия“ е
специалност, която е уникална по своето съдържание, за обучението по която има заявена
потребност от министерства и работодателски
организации, но липсва заявен интерес от
ученици за обучение или заявеният интерес е
нисък, но на национално и/или областно ниво
съществува необходимост от подготвени квалифицирани специалисти по тази специалност.“
2. Създава се т. 11:
„11. „Специалност от професия, по която е
налице очакван недостиг от специалисти на
пазара на труда“ е специалност, която е от
значение за икономическото развитие на страната и/или на областта и за която може да се
прогнозира бъдещ недостиг на квалифицирани
кадри на пазара на труда в сравнение с броя
на обучаващите се в системата на професионалното образование и обучение.“
Заключителни разпоредби
§ 30. В Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от
2015 г.; изм., бр. 98 и 105 от 2016 г., бр. 58 и 99
от 2017 г. и бр. 24 от 2018 г.) в чл. 115 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „професионална гимназия“ се заменят с „училище по ал. 2“.
2. В ал. 2 след думите „професионална
гимназия“ се добавя „училище по изкуствата,
спортно училище, специално училище – възпитателно училище интернат и социално-педагогически интернат, или от средно училище,
профилирана гимназия или духовно училище,
когато осигуряват професионална подготовка“.
§ 31. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21,
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г.,
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от
1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28
от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.;
Решение № 11 на Конституционния съд от
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1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и
133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25
от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18,
86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27,
46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57,
68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и
104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г.,
бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77
от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100
и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г.,
бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от
2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104
от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79
и 98 от 2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г.,
бр. 85, 86, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7, 15, 30, 42,
59 и 77 от 2018 г.) в чл. 230 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „освен в случаите
на обучение чрез работа (дуална система на
обучение), организирано при условията и по
реда на Закона за професионалното образование и обучение“.
2. В ал. 2 думите „училищния учебен план“
се заменят със „съответните учебни планове“.
3. В ал. 3 думите „професионалните гимназии“ се заменят със „случаите на обучение
чрез работа (дуална система на обучение)“.
4. Създава се ал. 6:
„(6) По време на обучението чрез работа
учениците в дуалната система на обучение получават възнаграждение в размер: за ХІ клас – не
по-малко от два пъти, а за ХІІ клас – не помалко от три пъти максималния размер на
месечната стипендия, определена по реда на
чл. 171, ал. 3 от Закона за предучилищното и
училищното образование.“
§ 32. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от
2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.;
изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г.,
бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99
и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96,
97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от
2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4,
15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и
107 от 2014 г. и бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102
от 2015 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 2016 г. – бр. 20 от 2016 г.; изм., бр. 98
от 2016 г., бр. 85, 101 и 103 от 2017 г. и бр. 7,
17, 30, 40 и 77 от 2018 г.) в чл. 40, ал. 3, т. 1 се
създава изречение второ: „учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на
обучение) за времето на обучението съгласно
съответния учебен план, организирано при
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условията и по реда на ЗПОО, независимо от
възникване на основание за осигуряване по
реда на ал. 1;“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 24 октомври 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9561

РЕШЕНИЕ

по Доклада на Междуведомствената комисия
за експортен контрол и неразпространение
на оръжията за масово унищожение към
министъра на икономиката за 2017 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 70, ал. 2 от Закона за
експортния контрол на продукти, свързани
с отбраната, и на изделия и технологии с
двойна употреба
РЕШИ:
Приема Доклада на Междуведомствената
комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към
министъра на икономиката за 2017 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 31 октомври 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9786

РЕШЕНИЕ

по Доклада за изпълнението на Закона за
експортния контрол на продукти, свързани с
отбраната, и на изделия и технологии с двойна
употреба през 2017 г. от Междуведомствения
съвет по отбранителна индустрия и сигурност
на доставките към Министерския съвет
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Републ ика България във връзка с чл. 70, ал. 2 от Закона за
експортния контрол на продукти, свързани
с отбраната, и на изделия и технологии с
двойна употреба
РЕШИ:
Приема Доклада за изпълнението на Закона
за експортния контрол на продукти, свързани с
отбраната, и на изделия и технологии с двойна
употреба през 2017 г. от Междуведомствения
съвет по отбранителна индустрия и сигурност
на доставките към Министерския съвет.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 31 октомври 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9787
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232
ОТ 1 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на туризма за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2018 г.,
както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на устойчивото развитие на
туризма“, бюджетна програма „Подобряване
на политиките и регулациите в сектора на
туризма“, в т. ч. по показател „Персонал“,
със 140 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“, в т. ч. по
показател „Персонал“, със 140 000 лв.
Чл. 2. Министърът на туризма да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета
на Министерството на туризма за 2018 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на туризма.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9780

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233
ОТ 1 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 173 500 лв. по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2018 г.
за изплащане на обезщетения по чл. 60з от
Закона за съдебната власт за третото тримесечие на 2018 г.
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(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“, по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2018 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2018 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 60к от Закона за
съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9781

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234
ОТ 1 НОЕМВРИ 2018 Г.

за отменяне на Правилника за устройството и
дейността на Висшето военноморско училище
„Никола Йонков Вапцаров“, приет с Постановление № 201 на Министерския съвет от
2003 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 58 от 2005 г. и бр. 109 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Правилникът за устройството и дейността на Висшето военноморско училище
„Никола Йонков Вапцаров“, приет с Постановление № 201 на Министерския съвет от
2003 г., се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 ноември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9782
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235
ОТ 1 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавната комисия по сигурността
на информацията за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) за 2018 г.
в размер 25 410 926 лв. за покупка на имот в
полза на държавата.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на ДКСИ за
2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 40, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Председателят на ДКСИ да извърши
съответните промени по бюджета на ДКСИ за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на председателя на ДКСИ.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9783

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236
ОТ 1 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи на
всички заинтересовани ведомства за 2018 г. във
връзка с Междуведомствения координационен
механизъм за присъединяване на Република
България към Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР), създаден с
Решение № 789 на Министерския съвет от 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за 2018 г. в общ размер до 1 882 587 лв. по
бюджетите на участващите ведомства за финансиране на дейностите по присъединяването
на Република България към ОИСР.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджета на Министерството на вън
шните работи за 2018 г. – в размер до 352 652 лв.;
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2. по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г. – в размер до 716 457 лв.;
3. по бюджета на Министерството на финансите за 2018 г. – в размер до 478 181 лв.;
4. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г. – в размер
до 13 983 лв.;
5. по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2018 г. – в размер до
21 440 лв.;
6. по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2018 г. – в размер
до 21 400 лв.;
7. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
2018 г. – в размер до 51 000 лв.;
8. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. – в размер до
148 057 лв.;
9. по бюджета на Министерството на туризма
за 2018 г. – в размер до 24 147 лв.;
10. по бюджета на Националния статистичес
ки институт за 2018 г. – в размер до 33 960 лв.;
11. по бюджета на Агенцията за ядрено
регулиране за 2018 г. – в размер до 21 310 лв.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния
бюджет за 2018 г. в размер до 1 452 600 лв. и
чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет в размер до 429 987 лв.
Чл. 2. (1) Със сумата до 134 652 лв. да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на развитието на ефективна дипломатическа
служба“, бюджетна програма „Администриране
и осигуряване на дипломатическата служба“,
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2018 г.
(2) Със сумата до 138 000 лв. да се увеличат
разходите по „Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба“,
бюджетна програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“, по бюджета на
Министерството на външните работи за 2018 г.
(3) Със сумата до 80 000 лв. да се увеличат
разходите по „Политика в областта на публичната дипломация“, бюджетна програма „Публични
дейности“, по бюджета на Министерството на
външните работи за 2018 г.
(4) Със сумата до 352 652 лв. да се увеличат
показателите по чл. 10, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. (1) Със сумата до 648 819 лв. да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на устойчивото икономическо развитие и
конкурентоспособност“, бюджетна програма
„Насърчаване на инвестициите за повишаване
на конкурентоспособността на икономиката“,
по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г.
(2) Със сумата до 5000 лв. да се увеличат
разходите по „Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкуренто
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способност“, бюджетна програма „Защита на
потребителите“, по бюджета на Министерството
на икономиката за 2018 г.
(3) Със сумата до 62 638 лв. да се увеличат
разходите по „Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество“,
бюджетна програма „Реализация на експортния
потенциал и участие в търговската политика
на Европейския съюз“, по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г.
(4) Със сумата до 716 457 лв. да се увеличат
показателите по чл. 19, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 4. Със сумата до 478 181 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
устойчивите и прозрачни публични финанси“,
бюджетна програма „Бюджет и финансово
управление“, по бюджета на Министерството
на финансите за 2018 г., както и показателите
по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 5. Със сумата до 13 983 лв. да се увеличат разходите по бюджетна програма „Администрация“ по бюджета на Министерството
на земеделието, храните и горите за 2018 г.,
както и показателите по чл. 23, ал. 3, т. 1 и 2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 6. Със сумата до 21 440 лв. да се увеличат разходите по бюджетна програма „Администрация“ по бюджета на Министерството
на околната среда и водите за 2018 г., както и
показателите по чл. 18, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 7. Със сумата до 21 400 лв. да се увеличат разходите по бюджетна програма „Администрация“ по бюджета на Министерството
на труда и социалната политика за 2018 г.,
както и показателите по чл. 14, ал. 3, т. 1 и 2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 8. Със сумата до 51 000 лв. да се увеличат
разходите по бюджетна програма „Ефективна
администрация и координация“ по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2018 г., както и показателите по чл. 22, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 9. Със сумата до 148 057 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
равен достъп до качествено висше образование
и развитие на научния потенциал“, бюджетна програма „Международен образователен
обмен“, по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2018 г., както и
показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 10. Със сумата до 24 147 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
устойчивото развитие на туризма“, бюджетна
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програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“, по бюджета на
Министерството на туризма за 2018 г., както и
показателите по чл. 21, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 11. Със сумата до 33 960 лв. да се увеличат разходите по бюджета на Националния
статистически институт за 2018 г., както и показателите по чл. 34, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 12. Със сумата до 21 310 лв. да се увеличат
разходите по бюджета на Агенцията за ядрено
регулиране за 2018 г., както и показателите по
чл. 39, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 13. Първостепенните разпоредители с
бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 да извършат съответните промени по бюджетите си за
2018 г. на базата на фактически извършените
разходи и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 14. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на съответните разпоредители с бюджет
по бюджетите по чл. 1, ал. 2.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9793

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237
ОТ 1 НОЕМВРИ 2018 Г.

за изменение на Постановление № 162 на
Министерския съвет от 2017 г. за одобряване
на допълнителни плащания от централния
бюджет по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2017 г. за предоставяне на
възмездна финансова помощ на „Холдинг
БДЖ“ – ЕАД, София (ДВ, бр. 64 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 2, ал. 1 думите
„в срок до 28 декември 2018 г.“ се заменят с
„в срок до 30 декември 2019 г.“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9794
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта на
Република България и Министерството на
културата и спорта на Република Казахстан
(Одобрено с Решение № 568 от 9 август 2018 г.
на Министерския съвет. В сила от датата
на подписването му – 16 октомври 2018 г.)
Министерството на младежта и спорта на
Република България и Министерството на
културата и спорта на Република Казахстан,
наричани отсега нататък „Страните“,
като вземат предвид желанието на двете
страни да поощрят и засилят съществуващите двустранни отношения в областта на
физическото възпитание и спорта,
признавайки, че сътрудничеството в областта на спорта е да насърчи и развие приятелските отношения между двете страни и
трябва да служи като основа за взаимовръзки
между страните,
постигнаха съгласие относно следното:
Член 1
Това Споразумение за сътрудничество в
областта на спорта осигурява рамката за
сътрудничество между Страните в областта
на проучването, развитието и подобряването
на спорта и физическата култура.
Член 2
За реализиране на горепоставените цели
Страните обменят информация за спортни
събития, провеждани във всяка от Страните, стратегически програми за развитие на
спорта, както и научна и методологическа
информация, свързана с физическата култура
и спорта.
Страните съдействат за обмена на научни
трудове, информация за модерни инструменти, методи и екипировка в практиката
и оборудването за подготовката на елитни
спортисти, спортна медицина, защита на
биологичните данни на спортисти; най-добри практик и в у правлението на спортни
обекти и съоръжения, както и информация
в областта на спорта за хора с увреждания
и адаптираната физическа активност.
Член 3
Страните насърчават установяването на
контакти между националните им спортни
организации с цел развитие на физическото
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възпитание и спорта в техните държави.
Страните също така насърчават обмена на
треньори и други спортни специалисти.
С т ра н и т е нас ърча ват свои т е спор т н и
организации да осигурят необходимите условия за участие на спортисти и треньори
в състезания, тренировъчни лагери и други
спортни прояви, провеждани в тяхната държава, с цел да повишат нивото на тренировки
и спортната подготовка.
Член 4
Страните насърчават сътрудничеството
между спортни специалисти и изследователи,
участващи в научни конференции, форуми и
семинари, организирани във всяка държава
по въп роси на физи ческо т о въ зп и та н ие,
спортните въпроси и спортната медицина.
Член 5
Страните насърчават обмена на опит и
добри практики между съответните им антидопингови организации с цел да допринесат
за глобалната борба срещу употребата на
допинг в спорта.
Член 6
Всяка Страна поема собствените си разходи за финансиране на своите дейности,
произтичащи от това Споразумение, с наличните ресурси, предвидени в бюджета є,
и в съответствие с разпоредбите на националното є законодателство.
Член 7
Споразумението не засяга правата и задълженията на Страните, произтичащи от
други международни спогодби, по които са
страна.
Член 8
Споразумението може да бъде изменяно
и допълвано по взаимно писмено съгласие
на двете Страни.
Член 9
Всеки спор или разминаване, възникнали
от тълкуването или изпълнението на това
Споразумение, се разрешават по приятелски
път чрез консултации и/или преговори по
дипломатически път между Страните.
Член 10
Това Споразумение влиза в сила от подписването му от двете Страни.
Това Споразумение остава в сила за период
от 5 (пет) години и се подновява автоматично
за още един петгодишен период, ако никоя
от Страните не реши да го прекрати.
Всяка от Ст раните може да прекрати
това Споразу мение по всяко време чрез
предоставяне на писмено уведомление на
другата Страна за своето намерение да го
прекрати най-малко 6 (шест) месеца преди
планираната дата за неговото прекратяване.
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Прекратяването на Споразумението не
засяга валидността и продължителността на
вече поет ангажимент, протокол, програма
или дейност, осъществявани по това Споразумение, до приключването на съответния
а н г а ж и мен т, п р о т окол, п р ог ра ма и/и л и
дейност, освен ако Страните не се договорят
за друго.
Съставено в Тби лиси на 16 ок томври
2018 г. в два еднообразни екземпляра, всеки от които на български, казахстански и
английски език, като всички текстове имат
еднаква сила.
В случай на различия между текстовете
на това Споразумение Страните се позовават
на английския текст.
За Министерството
За Министерството на
на младежта и спорта
културата и спорта на
на Република България: Република Казахстан:
Красен Кралев,
Серик Заразбаев,
министър
председател на Комитета

по спорта и физическата

култура на Република

Казахстан
9599

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Висшето военноморско
училище „Никола Йонков Вапцаров“ (ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“).
Чл. 2. (1) ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е структура на пряко подчинение на министъра на
отбраната – държавно висше военно училище, със седалище в град Варна и има свое
знаме, печат и празник – 9 януари.
(2) ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е юридическо
лице, което съставя, изпълнява, приключва
и отчита бюджет.
Чл. 3. Мисията на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е да подготвя висококвалифицирани
специалисти и лидери за въоръжените сили
на Република България, за сектора за националната сигурност и за националното
стопанство в съчетание с научноизследователска и иновационна дейност и приложни
изследвания.
Чл. 4. (1) Предметът на дейност на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ включва:
1. обучение на курсанти и военнослужещи за придобиване на висше образование
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ в професионално направление
„Военно дело“ по специалности от регулира-
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ната професия „Офицер на тактическо ниво
на управление“, както и по специалности
от други акредитирани професионални направления;
2. обу чение за при добиване на висше
образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“
по други акредитирани професионални направления;
3. обу чение за при добиване на висше
обра зова н ие на обра зоват ел на и нау ч на
степен „доктор“ по акредитирани докторски
програми;
4. обучение за повишаване на квалификацията;
5. специализирано обучение, придобиване
на квалификация и професионална подготовка на военнослужещи, цивилни служители,
служители от други министерства и ведомства и на граждани при условия и по ред,
определени с акт на министъра на отбраната;
6. извършване на научноизследователска
и иновационна дейност и на приложни изследвания;
7. развитие на нау чно-производствена,
издателска, спортна, културна и стопанска
дейност, свързана с основната дейност на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и реализацията на
създаваните от него научноизследователски
резултати и други обекти на интелектуална
собственост;
8. други дейности, предвидени в закон, в
акт на Министерския съвет или възложени
от министъра на отбраната.
(2) В района на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
не може да се извършва политическа, партийна или религиозна дейност.
Чл. 5. (1) ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ провежда обучение на:
1. български граждани за придобиване
на образователно-квалификационни степени
по акредитирани военни и граждански специалности, образователна и научна степен
„доктор“ и за придобиване и повишаване на
квалификацията;
2. чуждестранни студенти, докторанти и
специализанти съгласно българското законодателство;
3. чуждестранни военнослужещи и граждани въз основа на международни договорености.
(2) Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ може да
бъде придобита научна степен „доктор на
науките“ съгласно придобитата акредитация за обучение в образователна и научна
степен „доктор“ от Националната агенция
за оценяване и акредитация (НАОА) при
условията и по реда на Закона за висшето
образование.
Чл. 6. (1) ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се ползва с академична автономия в съответствие
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с акта за създаването си и с разпоредбите
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България и Закона за висшето
образование.
(2) А к а дем и ч но т о са моу п ра в лен ие с е
изразява във:
1. изборността и мандатността на органите
за управление с изключение на началника
на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
2. правото да изготвя вътрешни актове
в съответствие със Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България,
акта за създаване на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,
Закона за висшето образование, Закона за
развитие на академичния състав в Република
България и този правилник;
3. определяне на научно-преподавателския
състав при условията и по реда на действащото законодателство;
4. правото на формиране и разходване на
собствени приходи от постъпления от научноизследователска и експертно-консултантска
дейност, от такси за кандидатстване и обучение, от следдипломна квалификация и от
други дейности, свързани с учебния процес;
5. правото за изграждане, притежаване и
ползване на материална база, необходима за
дейността на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
Чл. 7. (1) ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ издава
диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование,
европейско дипломно приложение, диплома
за придобита образователна и научна степен
„доктор“, диплома за придобита научна степен „доктор на науките“, удостоверение за
допълнително обучение или специализация
и други основни документи в съответствие
с Наредбата за държавните изисквания към
съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с ПМС
№ 215 от 2004 г.
(2) Специфични названия на отделните
образователно-квалификационни степени по
различни специалности могат да се дават
след утвърждаването им от министъра на
образованието и науката.
Чл. 8. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ осигурява
качеството на образованието и нау чните
и з с лед в а н и я ч р е з в ът р еш н а с ис т ем а з а
оценяване и поддържане на качеството на
обучението и на академичния състав, която
включва и проучване мнението на обучаемите
най-малко веднъж за учебната година в съответствие с Процедурата за провеждане на
анкети във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, приета
от Академичния съвет.
Чл. 9. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ като структура на пряко подчинение на министъра на
отбраната е част от въоръжените сили на
Република България.
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Г л а в а

в т о р а

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 10. Длъжностното разписание на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ се утвърждава от министъра
на отбраната по предложение на началника
на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ въз основа на
решение на Академичния съвет.
Чл. 11. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ включва
в структурата си: командване, основни, административни и обслужващи звена.
Чл. 12. Командването на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се състои от началник на училището
и негови заместници.
Чл. 13. Основни звена на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ са факултетите, департаментите
и институтите.
Чл. 14. (1) Административни звена в структурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ са отделите,
отделенията, службите и секциите.
(2) Отделите, отделенията, службите и
секциите във ВВМ У „Н. Й. Вапцаров“ в
съответствие с функционалното им предназначение извършват планиране, организиране,
контролиране, отчитане и анализиране на
учебната и научноизследователската дейност,
административно, документално и информационно осигуряване, издателска дейност,
комплектуване с личен състав, логистично
и финансово осигуряване, връзки с обществеността, международно сътрудничество и
други дейности.
Чл. 15. Обслужващите звена са сектори,
центрове, библиотеки, учебни бази, лаборатории и други структури.
Чл. 16. Учебните центрове за подготовка
и квалификация са обслужващи звена, които
организират и провеждат обучение на войници
(матроси) и резервисти.
Чл. 17. Центърът за кариерно развитие
(ЦКР) е обслужващо звено, което съдейства за
професионалното ориентиране, реализацията
и успешното кариерно развитие на студентите
от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и осъществява
посреднически функции между академичните
среди и морския бизнес при провеждане на
учебна плавателна практика, стаж и предлагане на подходяща работа на завършващите.
Чл. 18. (1) Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
е създаден Професионален старшински колеж за придобиване на четвърта степен на
професионална квалификация по Закона за
професионалното образование и обучение.
(2) Професионалният старшински колеж
прилага разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение, доколкото
в Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България не е предвидено друго.
(3) Професионалният старшински колеж
провежда обучение по Закона за професио-
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налното образование и обучение самостоятелно или съвместно с други образователни
институции и центрове.
(4) Професионалният старшински колеж
по ал. 1 е подчинен на началника на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ и ползва недвижими имоти,
учебна база, административно и информационно осигуряване и преподавателски състав
от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ при условия и по
ред, определени със заповедта за неговото
създаване.
(5) Държавните образователни стандарти,
специалностите, учебните планове и програми
и списъците за държавния план-прием на обучаващите се в Професионалния старшински
колеж в състава на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
се утвърждават от министъра на отбраната
съгласувано с министъра на образованието
и науката.
(6) Правилникът за устройството и дейността на Професионалния старшински колеж се
издава от министъра на отбраната.
Чл. 19. Органи за управление на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ са Общото събрание, Академичният съвет и началникът.
Чл. 20. Общото събрание и Академичният
съвет се избират с мандат от четири години,
който не се прекъсва с провеждането на
частични избори, както и при преобразуване
на висшето училище. Мандатите на допълнително избраните членове се прекратяват с
изтичането на мандата на органа.
Чл. 21. (1) Общото събрание на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“ се състои от представители на
академичния състав – военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор, на
административния персонал и на курсантите,
студентите и докторантите от всички звена.
(2) Хабилитираните лица са не по-малко
от 70 на сто от състава на Общото събрание,
а курсантите, студентите и докторантите – не
по-малко от 15 на сто.
(3) Общото събрание се състои от 45 членове и Академичният съвет на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ определя организацията за избор
на неговите членове и квотите чрез явно гласуване на събрания на общностите по ал. 1,
както следва:
1. за квотата на хабилитираните преподаватели – от събрания на всички хабилитирани
преподаватели в училището – военнослужещи и цивилни служители на основен трудов
договор;
2. за квотата на нехабилитираните преподаватели – от събрание на всички нехабилитирани преподаватели в училището – военнослужещи и цивилни служители на основен
трудов договор;
3. за квотата на обучаемите в училището – от събрани я на всичк и док торанти,
курсанти и студенти;
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4. за квотата на административния персонал – от събрание на административния
персонал в училището.
(4) Заместник-началниците на училището
в случаите, когато не са хабилитирани лица,
са членове на Общото събрание от квотата
на административния персонал.
(5) Събранията по ал. 3 се свикват по решение на Академичния съвет.
(6) При предсрочно освобождаване на места в Общото събрание се извършва частичен
избор за попълването им.
(7) Съставът на Общото събрание се обявява със заповед на началника на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“.
(8) Общото събрание се представлява от
неговия председател.
Чл. 22. (1) Общото събрание на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“ се свиква най-малко веднъж
годишно от неговия председател:
1. по искане на началника на училището;
2. по решение на Академичния съвет;
3. по искане най-малко на една четвърт от
списъчния му състав; искането се предявява
пред председателя на Общото събрание чрез
връчване на списък с подписите и изразени
мотиви за свикване на събранието и материалите, които ще бъдат обсъждани; председателят в двуседмичен срок след предявяването
на искането организира провеждане на общо
събрание.
(2) За свикване на Общото събрание членовете му се уведомяват най-малко седем дни
преди заседанието, като им се съобщава
проектът на дневния ред. Материалите по
дневния ред се предоставят за ползване от
членовете на Общото събрание.
(3) Заседанията на Общото събрание са
редовни, ако присъстват не по-малко от две
трети от списъчни я състав на членовете
му. Ако редовно свиканото Общо събрание
няма кворум, то се свиква отново на същото
място и при същия дневен ред не по-късно
от седем календарни дни след първоначално
обявената дата.
(4) При определяне на кворума по ал. 3
от списъчния състав на Общото събрание
се изключват лицата в отпуск при временна
неработоспособност, бременност, раждане,
осиновяване и за отглеждане на малко дете
или в командировка извън страната. Общият
брой на тези лица не може да бъде повече от
една четвърт от списъчния състав на Общото
събрание.
(5) Общото събрание взема решения с
обикновено мнозинство от присъстващите
членове с изключение на приемането на проект
на Правилник за устройството и дейността
на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и измененията
и допълненията в него, за което се изисква
мнозинство по списъчния състав на Общото
събрание.
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(6) Заседанията на Общото събрание на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ са открити за всички
членове на академичната общност.
(7) Академичната общност включва членовете на академичния състав, курсантите,
студентите, докторантите и специализантите.
Чл. 23. Общото събрание на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“:
1. обсъжда проект на Правилник за устройството и дейността на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ или проект за неговото изменение и
допълнение и чрез началника на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“ го предлага на министъра на
отбраната;
2. избира за срока на мандата си с тайно
гласуване председател и заместник-председател на Общото събрание измежду хабилитираните си членове;
3. определя числеността на Академичния
съвет и избира с тайно гласуване неговите
членове;
4. определя числеността на Контролния
съвет и избира с тайно гласуване за срока на
мандата му неговите председател, заместникпредседател и членове;
5. обсъжда и приема годишния доклад на
началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за
състоянието на училището, както и заключителния отчет в края на мандата на Общото
събрание;
6. приема Правилник за дейност та на
Контролния съвет.
Чл. 24. (1) Академичният съвет на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ е орган за ръководство на
учебната и научната дейност на училището.
(2) Академичният съвет предлага на министъра на отбраната чрез началника на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ за утвърждаване:
1. длъжностното разписание на училището;
2. спомагателното длъжностно разписание
на училището за цивилни служители за сметка
на собствените приходи не повече от 20 % от
щатния състав;
3. решенията за откриване, преобразуване
и закриване на департаменти, катедри, научни
секции, административни и обслужващи звена;
4. учебните планове по специалностите в
професионално направление „Военно дело“
съгласувано с министъра на образованието
и науката;
5. квалификационните характеристики по
специалностите в професионално направление
„Военно дело“.
(3) Академичният съвет прави предложение, внесено от началника на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“ до министъра на отбраната за
откриване на процедури за заемане от военнослужещи на:
1. вакантни академични длъжности във
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ при условията и по
реда на Закона за развитието на академичния
състав в Република България, като допъл-
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нителните изисквания за заемането им се
определят в Правилника за прилагането на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
2. вакантни длъжности „преподавател“,
„старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
при условия и по ред, определени с акт на
министъра на отбраната.
(4) Академичният съвет прави предложение, внесено от началника на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ до министъра на отбраната или
оправомощено от него длъжностно лице, за:
1. назначаване на академични длъжности в
училището на военнослужещи при условията
и по реда на действащото законодателство;
2. назначаване на военнослужещи на длъжности „преподавател“, „старши преподавател“,
„инструктор“ и „старши инструктор“ във
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ при условия и по ред,
определени с акт на министъра на отбраната;
3. освобождаване на военнослужещи от
академични длъжности в училището в случаите и при условията и по реда, определени в
Закона за развитието на академичния състав
в Република България и в Закона за висшето
образование.
(5) Академичният съвет прави предложение, внесено от началника на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ до министъра на отбраната, за:
1. утвърждаване на теми за редовна и задочна докторантура във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
2. откриване на процедури за прием на
редовни и задочни докторанти във ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“ в рамките на утвърдения с акт
на Министерския съвет брой при условията
и по реда на действащото законодателство;
3. зачисляване за обучение на лицата, приети за редовни и задочни докторанти по т. 2;
4. зачисляване на военнослужещи и цивилни
служители във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за
докторанти чрез самостоятелна подготовка.
(6) Академичният съвет прави предложение
до министъра на отбраната, който представя
на министъра на образованието и науката за
внасяне в Министерския съвет предложение за
утвърждаване с акт на Министерския съвет на:
1. броя на приеманите за обучение във
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ студенти и докторанти – от компетентността на Министерския
съвет;
2. размера на таксите за кандидатстване и
обучение на студентите и докторантите по т. 1.
(7) Академичният съвет:
1. утвърждава решенията за сключване на
договори с потребители за подготовка и за повишаване на квалификацията на специалисти
с висше образование, както и за извършване
на научни и приложни изследвания;
2. приема ежегодния отчет на началника
за резултатите от дейността на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“, годишния доклад с финансовите
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и натуралните показатели на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“, както и резултатите от функционирането на вътрешната система за оценяване
и поддържане на качеството на обучението и
на академичния състав;
3. приема мандатна програма и годишен
план за дейността си;
4. определя структурния състав на Общото
събрание и организацията на избор на неговите членове;
5. ежегодно приема бюджета на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“;
6. ежегодно приема бюджети на основните
звена в частта им, касаеща научноизследователска дейност, развитие и актуализиране
на учебно-материалната база и издателска
дейност;
7. ежегодно приема размера на средствата
за финансиране на Студентски съвет при спазване на изискванията на Закона за висшето
образование;
8. приема размера на средствата за финансиране на проекти, финансирани по план на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
9. приема размера на средствата за съфинансиране на проекти, финансирани от други
източници;
10. ежегодно прави преглед на организационно-щатната структура на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“;
11. решава основни въпроси по организацията и съдържанието на научноизследователската дейност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
12. приема стратегия и планове за развитие на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, които се
утвърждават от началника;
13. приема разчета за годишната учебна
заетост на преподавателите и неговото изпълнение;
14. приема правилници, правила, нормативи
и други документи за определени дейности
на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
15. утвърждава системата за оценяване и
поддържане на качеството на обучението и на
академичния състав и осъществява контрол
по нейното прилагане и усъвършенстване;
16. одобрява длъжностните характеристики
на академичния състав и приема Правилник за
развитието на академичния състав и Правилник за атестирането на академичния състав;
17. взема решения за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности от
цивилни служители;
18. може да предлага на началника на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ отпускане на стипендии за
сметка на собствени приходи на курсанти,
студенти и докторанти за значими постижения
в научноизследователската, спортната или
художественотворческата дейност;
19. за заслуги към развитието на науката
и висшето образование присъжда почетните
звания: „доктор хонорис кауза“ на ВВМУ „Н.
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Й. Вапцаров“; „почетен професор“ на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“; „за заслуги към ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“;
20. избира членове на Съвета на настоятелите;
21. взема решения за отправяне на искане
за откриване на процедури за оценяване и
акредитация;
22. взема решения след съгласуване с министъра на отбраната за:
а) сдружаване с български и чуждестранни
висши училища за осъществяване на съвместно обучение в професионално направление
„Военно дело“ и за провеждане на съвместна
научноизследователска и иновационна дейност и на приложни изследвания в областта
на отбраната;
б) откриване на звена в чужбина, включително на поделения на училището в чужбина;
в) сдружаване с други лица, както и за
създаване на търговски дружества за целите
на стопанската реализация на резултати от
научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост при условията и по реда
на Закона за висшето образование в сферата
на отбраната и професионално направление
„Военно дело“;
г) организиране на международно сътрудничество, сключване на договори и членуване
в международни организации в сферата на
отбраната и професиона лно направление
„Военно дело“;
23. взема решения за:
а) сдружаване с български и чуждестранни
висши училища за осъществяване на съвместно обучение на студенти, докторанти и
специализанти, на учебна дейност и обучение през целия живот и на образователен
франчайз извън професионално направление
„Военно дело“;
б) сключване на договори за съвместна
научноизследователска, проектна и иновационна и други форми на съвместна дейност с
чуждестранни висши училища и организации,
признати по законодателството на съответната държава извън сферата на отбраната и
професионално направление „Военно дело“;
в) сдружаване с други лица, както и за
създаване на търговски дружества за целите
на стопанската реализация на резултати от
научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост при условията и по реда на
Закона за висшето образование извън сферата
на отбраната и професионално направление
„Военно дело“;
г) организиране на международно сътрудничество, сключване на договори и членуване
в международни организации извън сферата
на отбраната и професионално направление
„Военно дело“;
24. взема решения за признаване на висше
образование или на периоди на обучение,
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придобити в чужбина, с цел продължаване на
образованието във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
25. определя възнагражденията за проведените на хонорар учебни часове;
26. ежегодно взема решение за изплащане
на допълнителни възнаграждения за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“ в съответствие с
акта на министъра на отбраната по чл. 214,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 4 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и при следните условия:
а) допълнителното възнаграждение се изплаща на лицата, които заемат академична
длъжност или ако такава степен се изисква
за заемане на длъжността;
б) финансовата обезпеченост на допълнителното възнаграждение е от реализирани
собствени приходи;
в) извършва се по ред, определен в правилник, приет от Академичния съвет;
27. взема решение за предлагане на министъра на отбраната за продължаване заемането
на длъжност, за която се изисква хабилитация,
от военнослужещи с военно звание полковник/
капитан I ранг или висше офицерско звание
до навършване на 60 години;
28. взема решение за удължаване на срока
на трудовите договори на членовете на академичния състав, които заемат длъжността
„професор“ или „доцент“ при навършване на
възрастта, определена в Кодекса на труда, в
съответствие с § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето
образование;
29. обсъжда проект на Правилник за устройството и дейността на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
или проект за неговото изменение и допълнение и чрез Общото събрание и началника
на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ го предлага за
издаване от министъра на отбраната;
30. приема Правилник за работата на Академичния съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
31. по предложение на началника на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ избира заместник-началник
по учебната и научната част и заместникначалник по чуждоезиковото обучение за
назначаване и освобождаване от министъра
на отбраната;
32. избира ръководството и състава на
Атестационната комисия на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“;
33. номинира кандидати за членове на
постоянните комисии на НАОА.
Чл. 25. (1) Академичният съвет на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ се състои от 25 до 45 членове и включва представители на академичния
състав – военнослужещи и цивилни служители
на основен трудов договор, курсанти, студенти,
докторанти и служители.
(2) Хабилитираните лица в Академичния
съвет са не по-малко от 70 на сто от неговия
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състав, а представителите на курсантите,
студентите и докторантите – 15 на сто.
(3) Право да свикват Академичния съвет
имат началникът на училището, както и не
по-малко от една четвърт от членовете му, изявили писмено желание за това. Предлагащите
заседанието на Академичния съвет представят
в писмен вид и проект на дневен ред.
Ч л. 26. Нача л н и к ът на ВВМ У „Н. Й.
Вапцаров“ е военнослужещ, който може да
е и хабилитирано лице. Той се назначава и
освобождава от длъжност при условията и по
реда на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България. Неговите правомощия не се прекратяват с изтичането на
мандата на Общото събрание.
Чл. 27. (1) Началникът на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ упражнява правомощията на ректор
по Закона за висшето образование.
(2) Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е пряк началник на личния състав на
училището.
Чл. 28. (1) Началникът на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“:
1. представлява ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
пред всички органи и лица в страната и в
чужбина;
2. ръководи, организира и контролира цялостната дейност на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
3. по право е член на Академичния съвет
и негов председател;
4. сключва и прекратява трудовите договори с цивилните служители от ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“, в т. ч. и назначените по спомагателен щат;
5. решава окончателно всичк и въпроси, свързани с приемането, преместването
и отписването на курсантите, студентите,
обучаващите се военнослужещи и специализантите, включително и с отстраняването на
курсантите;
6. подготвя и предлага за приемане от
Академичния съвет годишния отчет за резултатите от дейността на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и годишния доклад с финансовите и
натуралните показатели, както и резултатите
от функционирането на вътрешната система
за оценяване и поддържане на качеството на
обучението и на академичния състав;
7. назначава и освобождава помощник-ректор, който не е член на академичния състав
на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
8. при необходимост може да свиква колективните органи за управление на основните
звена на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
9. разпорежда се с бюджета на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“, контролира разработването му
по източници и направления и го представя
за приемане по установения ред;
10. организира провеждането на оперативно-тактическата подготовка на офицерите;
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11. създава по своя преценка помощни
консултативни органи, постоянни и временни
комисии;
12. отчислява от обучение докторантите,
придобили право на защита, и тези, които не
се допускат до защита, въз основа на решение
за отчисляване на факултетния съвет;
13. издава заповед за състава на научното
жури за оценяване на дисертационен труд и
на кандидатите за заемане на академични
длъжности по Закона за развитие на академичния състав на Република България за
всяка конкретна процедура;
14. назначава за срок до три месеца на
незаети изборни длъжности временно изпълняващи длъжностите, доколкото е в неговите
правомощия;
15. извършва преглед на системата за управление на качеството най-малко веднъж
годишно;
16. ръководи разработването на Плана за
бойна и мобилизационна готовност на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ и плановете за ускорено
обучение при привеждането му в готовност
за работа във военно време;
17. предлага обсъдения в Общото събрание проект на Правилник за устройството и
дейността на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ или
проект за неговото изменение и допълнение
за издаване от министъра на отбраната;
18. представя по команден ред годишния
доклад за състоянието на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
19. в случай че е хабилитирано лице, изпълнява възложената му академична натовареност съгласно Правилника за определяне
на учебната заетост на преподавателския,
научно-преподавателския и научноизследователския състав на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
20. в случай че е хабилитирано лице, участва в работата на катедрен съвет в неговото
професионално направление и може да бъде
избиран в състава на съответния факултетен
съвет.
(2) В дейността си началникът на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ се подпомага от Съвет на
началника (Ректорски съвет).
(3) В съвета по ал. 2 освен началника на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ участват заместникначалниците, помощник-ректорът, деканите
на факултети, главният юрисконсулт, главният
счетоводител, представител на Студентския
съвет и началникът на отдел „Учебна и научна
дейност“, който е негов секретар.
Чл. 29. (1) Заместник-началникът по административната част и логистиката на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ е военнослужещ, който се
назначава и освобождава при условията и по
реда на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
(2) Заместник-началникът по административната част и логистиката:
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1. подпомага дейността на началника на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и има право да го
представлява в случаите, когато е упълномощен от него;
2. организира и носи отговорност за работата по административните и техническите въпроси в дейността на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
Чл. 30. (1) Заместник-началникът на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ по учебната и научната част
е военнослужещ, хабилитирано лице.
(2) Заместник-началникът по у чебната
и научната част упражнява правомощията
на заместник-ректор по Закона за висшето
образование.
(3) Заместник-началникът по учебната и
научната част се назначава и освобождава
от длъжност от министъра на отбраната по
предложение на началника на училището след
решение на Академичния съвет.
Чл. 31. Заместник-началникът по учебната
и научната част:
1. организира, ръководи, координира и носи
отговорност за учебната и научната дейност
на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
2. представлява началника на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“, когато е упълномощен от него;
3. участва в заседанията на Академичния
съвет с право на съвещателен глас, ако не е
негов член.
Чл. 32. (1) Заместник-началникът на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ по чуждоезиковото обучение е хабилитирано лице – военнослужещ,
който се назначава и освобождава по реда
и при условията на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
(2) Заместник-началникът по чуждоезиковото обучение се подпомага от структура,
създадена по спомагателно длъжностно разписание по чл. 24, ал. 2, т. 2.
Чл. 33. Заместник-началникът по чуждоезиковото обучение:
1. организира, ръководи, координира и носи
отговорност за чуждоезиковото обучение и
учебната дейност с чуждестранните студенти
във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
2. представлява началника на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“, когато е упълномощен от него.
Чл. 34. Помощник-ректорът подпомага
началника (ректора) по въпроси, свързани
със стопанското и финансовото управление
на училището.
Чл. 35. (1) Контролният съвет е орган за
вътрешен контрол върху дейността на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“.
(2) Контролният съвет се състои от председател, заместник-председател и членове, от
които един е представител на Студентския
съвет, а останалите са хабилитирани лица.
Членове на Контролния съвет не могат да
бъдат:
1. членовете на Академичния съвет на
училището;
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2. заместник-началниците на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“, помощник-ректорът, деканите
на факултети и началниците/ръководителите
на други основни звена.
(3) Контролният съвет:
1. проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“ и неговите основни звена и в
едномесечен срок от провеждането им докладва на Академичния съвет за резултатите
от проверката;
2. изготвя становище по проекта на бюджет
и по изпълнението му и го докладва пред
Академичния съвет и Общото събрание на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
3. участва в проверките за установяване
на извършени дисциплинарни нарушения,
свързани с учебния процес;
4. докладва за своята дейност пред Общото
събрание на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ наймалко веднъж годишно.
(4) Контролният съвет осъществява дейността си съгласно правилник, приет от Общото събрание на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
Чл. 36. (1) Към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
се създава Съвет на настоятелите.
(2) Съветът на настоятелите подпомага
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за осъществяване
на ефективно и прозрачно управление и за
предоставяне на качествено образование и
обучение.
(3) Съветът на настоятелите се състои
от седем членове – дарители на училището,
личности с активна обществена позиция,
представители на работодатели, съсловни,
браншови и професионални организации,
представители на Студентския съвет и на
министъра на образованието и науката.
(4) Не могат да бъдат членове на Съвета
на настоятелите:
1. президентът, вицепрезидентът, народни
представители, министри, заместник-министри, председатели на държавни агенции и
техните заместници, членове на държавни
комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции и техните заместници, областни
управители, заместник областни управители,
общински съветници, кметове, заместниккметове, кметски наместници, ръководители
на държавни институции, създадени със закон
или с акт на Министерския съвет, които имат
функции във връзка с осъществяването на
изпълнителната власт, и техните заместници;
2. членове на ръководни органи на политически партии и синдикални организации;
3. членове на академичния състав и административния персонал на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“, с изключение на лицата, заемали
длъжността началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
(5) Петима от членовете на Съвета на настоятелите се избират от Академичния съвет
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по предложение на началника на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“, а останалите двама се определят
съответно от министъра на образованието и
науката и от Студентския съвет.
(6) Съветът на настоятелите избира председател измежду своите членове.
Чл. 37. Съветът на настоятелите дава становище по:
1. основни въпроси, свързани с развитието
на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
2. проекта на мандатната програма;
3. проекта на бюджет на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“;
4. проекти за приемане, изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
5. проектите на заявките и предложенията
за броя на приеманите за обучение студенти и докторанти и за размера на таксите за
кандидатстване и за обучение;
6. годишния доклад за състоянието на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, годишния доклад
с финансовите и натуралните показатели на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, годишния финансов
отчет и отчета за изпълнението на приходната
и разходната част на бюджета;
7. предложения за учредяване на стипендии
от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
Чл. 38. (1) Съветът на настоятелите заседава
най-малко веднъж на три месеца.
(2) Съветът на настоятелите се свиква на
заседание от председателя на съвета по негова
инициатива, по искане на всеки от членовете
или на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
(3) Съветът на настоятелите приема правила за своята работа.
(4) Членовете на Съвета на настоятелите
не получават възнаграждение за дейността си.
Чл. 39. Мандатът на Съвета на настоятелите
е четири години, като съвпада с мандата на
органите на управление на училището.
Раздел II
Факултети
Чл. 40. (1) Факултет се открива, преобразува или закрива при условията и по реда на
действащото законодателство.
(2) Факултетът е основно звено, обединяващо катедри за осигуряване на обучението в
едно или няколко професионални направления
от областите на науката, по които висшето
училище е акредитирано да провежда обучение, и разполага с не по-малко от 40-членен
академичен състав от военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор,
от който хабилитираните лица осигуряват за
всяка специалност не по-малко от 70 на сто
от лекционните курсове. При необходимост
и след решение на Академичния съвет за
отделни специалности хабилитираните лица
могат да четат не по-малко от 50 на сто от
лекционните курсове.
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Чл. 41. (1) Органи за управление на факултета са: общото събрание на факултета,
факултетният съвет и деканът на факултета.
(2) Мандатът на органите за управление
на факултета е 4 години. Той не се прекъсва
с провеждането на частични избори. Мандатите на допълнително избраните членове се
прекратяват с изтичане на мандата на органа.
Чл. 42. (1) Общото събрание на факултета
се състои от всички членове на академичния
състав – военнослужещи и цивилни служители
на основен трудов договор, от представители на
административния персонал и на обучаемите
във факултета. Членовете на академичния
състав са най-малко 70 на сто от състава на
общото събрание, а обучаемите – най-малко
15 на сто.
(2) Структурата и численият състав на
общото събрание на факултета и редът за
избиране на представителите по ал. 1 се определят от факултетния съвет, като:
1. представителите на докторантите, курсан
тите и студентите се избират от събрание на
всички обучаеми във факултета, организирано
от Студентския съвет;
2. представителите на административния
персонал – от събрание на всички служители,
организирано от декана на факултета и ръководено от председател, избран от събранието;
3. списъчният състав на представителите
на отделните категории се утвърждава от
декана на факултета;
4. при необходимост се извършва частичен
избор за попълване на освободените места в
общото събрание.
Чл. 43. (1) Общото събрание на факултета:
1. избира с тайно гласуване за срока на
мандата си председател и негов заместник
от състава на хабилитираните си членове.
Деканът на факултета и заместниците му не
могат да бъдат избирани за председател и
заместник-председател на общото събрание
на факултета;
2. избира с тайно гласуване за срока на
мандата си хабилитирано лице за декан на
факултета;
3. определя числения състав на факултетния
съвет и избира с тайно гласуване неговите
членове;
4. обсъжда и приема годишния доклад на
декана за преподавателската и творческата
дейност във факултета и за неговото състояние;
5. се представлява от неговия председател.
(2) Общото събрание на факултета се свиква
най-малко веднъж годишно от неговия председател по решение на факултетния съвет, по
искане на декана на факултета или на една
четвърт от списъчния му състав.
(3) За свикването на общото събрание членовете му се уведомяват от председателя на
събранието не по-късно от седем дни преди
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датата на заседанието чрез писмена покана,
към която се прилага проектът на дневния ред.
(4) Заседанията на общото събрание на
факултета са редовни, ако присъстват не помалко от две трети от списъчния му състав.
(5) При определяне на кворума от списъчния състав на общото събрание се изключват
лицата в отпуск при временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване и за
отглеждане на малко дете или в командировка
извън страната. Общият брой на тези лица не
може да бъде повече от една четвърт от броя
на лицата в списъчния състав.
(6) При промени в броя на членовете на
общото събрание на факултета, водещи до
нарушаване на определените квоти, преди
следващото заседание се провеждат частични
избори.
(7) Общото събрание взема решения с
обикновено мнозинство от присъстващите
чрез явно гласуване освен в случаите, когато
в закон е предвидено друго.
Чл. 44. (1) Факултетният съвет се състои от
не по-малко от 25 членове и включва представители на академичния състав – военнослужещи и цивилни служители на основен трудов
договор, курсанти, студенти и докторанти.
Не по-малко от три четвърти от членовете
на факултетния съвет са хабилитирани лица.
(2) Факултетният съвет работи по утвърден
от него план, като се свиква на заседания
от председателя му най-малко два пъти на
семестър.
(3) Редът за работа, за провеж дане на
заседания и избори от факултетния съвет се
определя от правила за работата на факултетния съвет.
Чл. 45. Факултетният съвет:
1. избира заместник-декани и определя
научен секретар на факултета по предложение
на декана с тайно гласуване;
2. утвърждава избора на началниците/
ръководителите на катедри във факултета,
предложени от катедрените съвети;
3. приема годишния отчет за преподавателската и научната дейност във факултета;
4. предлага на Академичния съвет:
а) проекти за създаване, преобразуване или
закриване на катедри, обслужващи звена и на
поделения на висшето училище в чужбина, в
които обучението по специалностите от професионалните направления и специалностите
от регулираните професии се осигурява от
академичния състав на факултета;
б) проекти на учебни планове и квалификационни характеристики по степени и
специалности;
в) обявяване на конкурси за заемане на
академични длъжности от хабилитирани и
нехабилитирани преподаватели;
г) откриване на процедура за заемане на
щатно осигурени:
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га) вакантни академични длъжности „асистент“ от военнослужещи при условия и по ред,
определени в действащото законодателство;
гб) вакантни длъжности „преподавател“,
„старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ във факултета;
д) състава на научното жури за оценяване
на дисертационен труд и на кандидатите за
заемане на академични длъжности за всяка
конкретна процедура;
е) заявки за редовни, задочни и дистанционни докторантури и други форми за повишаване
на квалификацията на академичния състав;
5. по предложение на научно жури избира
лица за заемане на академичните длъжности
във факултета „главен асистент“, „доцент“ и
„професор“;
6. предлага на началника на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“ предприемане на действия по
отнемане на научната степен по реда на Закона за развитието на академичния състав
в Република България и освобождаване от
академична длъжност на членове на академичния състав от факултета;
7. обсъжда и приема резултатите от атестирането на членовете на академичния състав
на факултета, като в случаите на две последователни отрицателни атестации ги предлага
на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за
вземане на решение;
8. приема учебни програми на изучаваните
дисциплини от специалностите и специализациите, за чието преподаване отговаря
факултетът;
9. приема индивидуалните планове за обучение на студенти и специализанти;
10. приема индивидуалните планове за
обучение на докторантите в редовна, задочна, самостоятелна и дистанционна форма на
обучение и избира научните им ръководители;
11. атестира докторантите в края на всяка
академична година;
12. по предложение на катедрените съвети
взема решение за възлагане на лекции на
нехабилитирани лица, притежаващи образователна и научна степен „доктор“, от състава
на факултета;
13. прави предложения пред общото събрание на факултета или пред органите за управление на училището по въпроси, свързани
с дейността и състоянието на факултета;
14. ежегодно одобрява и контролира разпределението на учебната заетост между членовете на академичния състав на факултета;
15. обсъжда, дава препоръки и взема решения по дейността на факултетните звена;
16. предлага за издаване научни трудове,
учебници и учебни помагала;
17. обсъжда предложения за отправяне на
искане за откриване на процедура за акредитиране на специалности от регулираните
професии и професионални направления;
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18. взема решение по финансовите въпроси
на факултета;
19. наблюдава състоянието на библиотечната и информационната база на факултета
и взема мерки за нейното усъвършенстване;
20. прави предложение за продължаване
заемането на длъжност, за която се изисква
хабилитация, от военнослужещ с военно звание полковник/капитан I ранг или с висше
офицерско звание до навършване на 60 години;
21. прави предложение за удължаване на
срока на трудовите договори на членовете на
академичния състав, които заемат длъжност
„професор“ или „доцент“ при навършване на
възрастта, определена в Кодекса на труда;
22. взема решение за привличане без конкурс на учени и преподаватели от страната и
чужбина за научно-преподавателска дейност
като гост-преподаватели и като хонорувани
преподаватели;
23. взема и други решения, свързани с
дейността на факултета.
Чл. 46. (1) Деканът на факултета е военнослужещ, хабилитирано лице. Той се избира
при условията и по реда на Закона за висшето
образование и се назначава на длъжност и при
условията и по реда на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
от началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
(2) Мандатът на декана приключва заедно
с мандата на общото събрание на факултета,
което го е избрало, като броят на последователните му мандати на тази длъжност не
може да бъде повече от два.
(3) Деканът е непосредствено подчинен на
началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. По
въпросите на учебната и научната дейност
той е подчинен и на заместник-началника
по учебната и научната част, а по въпросите
на чуждоезиковото обучение е подчинен и
на заместник-началника по чуждоезиковото
обучение.
(4) Деканът е пряк началник на целия личен състав на факултета и по отношение на
военнослужещите разполага с дисциплинарна
власт, съответстваща на длъжността му.
Чл. 47. Деканът на факултета:
1. организира, ръководи, координира и
носи отговорност за цялостната дейност на
факултета и го представлява;
2. по право е член на факултетния съвет
и е негов председател;
3. предлага на факултетния съвет кандидатури на хабилитирани лица за заместникдекан и научен секретар;
4. осигурява изпълнението на взетите от
факултетния съвет решения;
5. заверява семестрите в курсантските и
студентските книжки;
6. прави предложение за записване, прекъсване, отстраняване и за прехвърляне на
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обучаеми в друга специалност или форма на
обучение;
7. организира и контролира провеждането
и отчета на преподавателската и научната
дейност във факултета;
8. разрешава отсъствия на студенти от
занятия и други мероприятия на факултета;
9. подготвя и предлага на общото събрание
на факултета годишен доклад за преподавателската и творческата дейност във факултета
и за неговото състояние;
10. подписва дипломите за висше образование по специалностите на факултета;
11. дава съгласие за ползване на отпуск от
членовете на академичния състав и административния персонал на факултета;
12. ръководи разработването на перспективен годишен план за развитие на факултета;
13. организира и ръководи приемането на
учебните програми и ги предлага за утвърждаване;
14. отговаря за подготовката и квалификацията на академичния състав от факултета;
15. организира и ръководи междукатедрените методически съвещания;
16. организира поддържането и планира
развитието и усъвършенстването на учебноматериалната база на факултета;
17. изпълнява и други функции, произтичащи от законите и правилниците, както и
от решенията на факултетния съвет или на
общото събрание на факултета.
Чл. 48. (1) Заместник-деканът е хабилитирано лице. Той се избира, освобождава и отзовава
при условията и по реда на Закона за висшето
образование, а когато е военнослужещ, се
назначава и освобождава от длъжност и при
условията и по реда на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
(2) Мандатът на заместник-декана приключва заедно с мандата на факултетния съвет,
който го е избрал.
(3) Правата и задълженията на заместникдекана се определят от факултетния съвет по
предложение на декана.
Чл. 49. (1) В дейността си декан се подпомага от декански съвет.
(2) В деканския съвет освен декана на
факултета и заместник-декана участват и
началниците/ръководителите на катедри.
Раздел III
Департаменти
Чл. 50. (1) Департамент се открива, преобразува или закрива при условията и по реда
на действащото законодателство.
(2) Департаментът е основно звено на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за обучение по една
или повече дисциплини, които не съставляват
специалност. В него работят не по-малко от
14 души академичен състав – военнослужещи и цивилни служители на основен трудов
договор в училището.
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(3) Органи на управление на департамента

1. общото събрание;
2. съветът на департамента;
3. директорът.
(4) Мандатът на органите за управление на
департамента е 4 години. Той не се прекъсва
с провеждането на частични избори. Мандатите на допълнително избраните членове се
прекратяват с изтичане на мандата на органа.
Чл. 51. (1) Общото събрание на департамента се състои от академичния състав на
департамента – военнослужещи и цивилни
служители на основен трудов договор във
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, и от неговия административен персонал.
(2) Общото събрание на департамента:
1. обсъжда и приема проект на правилник
за дейността на департамента или проект за
неговото изменение и допълнение и го предлага
за приемане в окончателен вариант на Академичния съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
2. избира за срока на мандата си с тайно
гласу ване председател и заместник-председател на общото събрание; директорът и
заместник-директорът на департамента не
могат да бъдат избирани за председател на
общото събрание на департамента;
3. избира с тайно гласуване за срока на
мандата си директор на департамента;
4. определ я численост та на съвета на
департамента и избира с тайно гласуване
неговите членове;
5. обсъжда и приема годишния отчет на
директора за дейността на департамента и за
развитието на академичния състав.
Чл. 52. (1) Съветът на департамента се състои от 5 до 11 членове и включва представители
на академичния състав – военнослужещи и
цивилни служители на основен трудов договор,
и на административния персонал.
(2) Председател на съвета на департамента
е директорът на департамента.
(3) Съветът на департамента:
1. избира заместник-директор и ръководители на звена с тайно гласуване – по предложение на директора на департамента;
2. обсъжда проект на правилник за дейността на департамента или проект за неговото изменение и допълнение и чрез общото
събрание и директора на департамента го
предлага за приемане в окончателен вариант
на Академичния съвет;
3. прави предложение пред Академичния
съвет за откриване, трансформиране или закриване на структурни звена от департамента;
решенията се вземат с обикновено мнозинство
от списъчния състав;
4. прави предложени я за попълване и
професионално усъвършенстване на научнопреподавателския състав на департамента;
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5. обсъжда резултатите от атестирането
на членовете на академичния състав на департамента;
6. приема разчета за годишната учебна
заетост на преподавателите и неговото изпълнение.
(4) Съветът на департамента изпълнява и
други функции, произтичащи от действащото
законодателство.
Чл. 53. (1) Директорът на департамента
се избира, освобождава или отзовава при
условията и по реда на Закона за висшето
образование. Когато е военнослужещ, той се
назначава и освобождава от длъжност и при
условията и по реда на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Неговият мандат приключва заедно с мандата
на общото събрание на департамента, което
го е избрало, като броят на последователните
му мандати на тази длъжност не може да бъде
повече от два.
(2) Директорът на департамента е непосредствено подчинен на началника на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“. По въпросите на учебната
и научната дейност той е подчинен и на заместник-началника по учебната и научната
част, а по въпросите на чуждоезиковото обучение е подчинен и на заместник-началника
по чуждоезиковото обучение.
(3) Директорът на департамента е пряк
началник на целия личен състав на департамента.
(4) Директорът на департамента:
1. представлява департамента и го ръководи
в съответствие със Закона за висшето образование, Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република Българи, Закона за развитието на академичния състав на Република
България, този правилник и правилника за
дейността на департамента;
2. организира и контролира изпълнението
на решенията на общото събрание и на съвета на департамента, както и на решенията
на органите за управление на училището,
касаещи департамента;
3. осигурява и контролира провеждането
на учебната дейност в департамента.
Раздел IV
Институти
Чл. 54. (1) Институт се открива, преобразува или закрива при условията и по реда на
действащото законодателство.
(2) Институтът е основно звено на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“, което обединява академичен състав за извършване на дългосрочна
научноизследователска дейност.
(3) Лицата, заемащи академични длъжности в института, могат да осъществяват и
учебна дейност при спазване на разпоредбите
на Закона за висшето образование.
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(4) Институтът провежда обучение по специалности при спазване на разпоредбите на
Закона за висшето образование.
(5) Структурата на института, конституирането и функциите на неговите органи за
управление се определят от Академичния
съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
(6) Предметът на дейност на института се
регламентира в решението за откриването му.
Раздел V
Катедри
Чл. 55. (1) Катедрата е първично звено на
факултет или департамент, което осъществява
учебна и научноизследователска дейност по
една или по група сродни дисциплини.
(2) Катедрата включва най-малко 7-членен
академичен състав – военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор
във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
(3) Изискването по ал. 2 не се прилага при
създаване на катедри по нови учебно-научни
направления за срок до 5 години от тяхното
създаване.
Чл. 56. (1) Органи за управление на катедрата са катедреният съвет и началникът/
ръководителят на катедрата.
(2) Мандатът на органите за управление
на катедрата е 4 години. Той не се прекъсва
с провеждането на частични избори. Мандатите на допълнително избраните членове се
прекратяват с изтичане на мандата на органа.
Чл. 57. (1) Катедреният съвет се състои от
членовете на академичния състав в катедрата – военнослужещи и цивилни служители,
работещи на основен трудов договор.
(2) Заседанията на катедрения съвет са
редовни, ако присъстват не по-малко от две
трети от списъчния състав на неговите членове.
Той взема решения с обикновено мнозинство
от присъстващите при явно гласуване.
(3) При определяне на кворума от списъчния състав на катедрения съвет се изключват
лицата в отпуск при временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване
и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната.
Чл. 58. Катедреният съвет:
1. избира с тайно гласуване началника/
ръководителя на катедрата и го предлага за
утвърждаване от съвета на основното звено;
2. избира с явно гласуване секретар на
катедрения съвет;
3. обсъжда и предлага за приемане на
факултетния съвет учебните програми на
изучаваните дисциплини, за които отговаря
катедрата;
4. разпределя учебната работа между академичния състав;
5. обсъжда и предлага включването в издателския план на училището на авторски
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учебници и учебни помагала на членове от
катедрата;
6. обсъжда проекти на дисертационни трудове и предлага на съвета на основното звено
зачисляване на докторанти в докторантура
чрез самостоятелна подготовка;
7. провежда предварително обсъждане на
дисертационни трудове и предлага откриване
на процедура за защита;
8. прави предложения за обявяване на
конкурси за хабилитирани и нехабилитирани
преподаватели, за обявяване на вакантни академични длъжности „асистент“ и за привличане на гост-преподаватели и на хонорувани
преподаватели;
9. прави предложения за удължаване на
срока на трудовите договори на хабилитирани
преподаватели при условията и по реда на § 11
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за висшето образование, като решенията се вземат с тайно гласуване;
10. обсъж да и приема атестационните
оценки на членовете на катедрата с тайно
гласуване;
11. обсъж да и приема индивидуалните
планове на докторанти, специализанти и
новоназначени преподаватели;
12. дава становища за дългосрочна специализация или за време за творческо развитие;
13. приема годишния план и отчета за
работата на катедрата;
14. обсъжда учебната дейност и методическата подготовка на новоназначени преподаватели в катедрата, качеството на използваните
от тях учебни материали и пособия;
15. обсъжда и при необходимост предлага промени в учебния материал и учебните
програми по отделните дисциплини в съответствие с настъпили промени в държавните
и международните изисквания, препоръките
и изискванията на потребителите на кадри
и въвеждането на нови технически средства
и системи;
16. обсъжда и предлага теми за докторантура;
17. обсъжда и приема програми за конкурсни изпити, въпросници за семестриални
изпити и изпити по специалността;
18. предлага членове на научни журита
за всяка конкретна процедура за оценяване
на дисертационен труд или на кандидати за
заемане на академични длъжности;
19. избира рецензенти на научни трудове,
обсъжда ги и прави предложения за публикуването им в изданията на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“;
20. избира отговорника по качеството на
обучението в катедрата;
21. обсъжда и решава други въпроси във
връзка с дейността на катедрата.
Чл. 59. (1) Началникът/ръководителят на
катедра е лице, хабилитирано в съответното
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научно направление на катедрата. Той се
избира за срок четири години от катедрения
съвет с тайно гласуване, като изборът се утвърждава от съвета на основното звено.
(2) Началникът на катедра – военнослужещ,
се назначава и освобождава от длъжност и при
условията и по реда на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
(3) Началникът на катедра – цивилен служител, заема длъжността по основен трудов
договор, сключен с началника на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“.
(4) Началникът на катедра у пра ж н ява
правомощията на ръководител на катедра по
смисъла на Закона за висшето образование.
(5) Началникът/ръководителят на катедрата
организира и ръководи цялостната дейност
на катедрата:
1. подготвя и ръководи заседанията на
катедрения съвет;
2. планира, организира, ръководи и отчита
учебната, методическата и научната дейност
на академичния състав на катедрата;
3. организира осигуряването с преподаватели на учебните дисциплини от направлението
на катедрата и учебната практика;
4. контролира спазването на графика на
учебния процес, разписанието за занятията
и провеждането на семестриалните изпити;
5. контролира обучението на докторантите;
6. ръководи развитието на учебно-материалната база на катедрата;
7. подготвя и представя за обсъждане от
катедрения съвет годишния отчет на катедрата;
8. съгласува отпуските на целия състав
на катедрата;
9. прави предложения пред ръководителя
на основното звено, свързани със състава на
катедрата, учебната и научноизследователската
дейност, повишаването на квалификацията на
преподавателите;
10. изготвя научните атестации на академичния състав на катедрата.
Раздел VI
Мандатност на изборните длъжности
Чл. 60. (1) Лицата, избирани на ръководните
длъжности: декан на факултет, директор на
институт, директор на департамент, и техните заместници не могат да бъдат избирани
за повече от два последователни мандата на
една и съща длъжност.
(2) Деканите, ръководителите на звена,
както и членовете на Академичния съвет и
факултетните съвети на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се освобождават по тяхно желание или
могат да бъдат отзовани преди изтичането
на мандата с решение на избралия ги орган,
прието с мнозинство от повече от половината
членове от списъчния му състав.
(3) Мандатът на лицата по ал. 1 – цивилни
служители, се прекратява предсрочно при
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навършване на 65-годишна възраст освен
в случаите, когато срокът е удължен при
условията и по реда на § 11 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
висшето образование. Органът, който ги е
избрал, провежда частичен избор в срок до
два месеца.
(4) При предсрочно освобождаване за един
мандат се счита времето, през което лицето
е заемало съответната ръководна длъжност
повече от две години.
Г л а в а

т р е т а

АК АДЕМИЧЕН СЪСТАВ
Чл. 61. (1) Академичният състав включва
военнослужещи и цивилни служители, заемащи академични длъжности във ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“, както и други лица по Закона
за висшето образование.
(2) Академични длъжности са:
1. за нехабилитирани лица: „асистент“ и
„главен асистент“;
2. за хабилитирани лица: „доцент“ и „професор“.
(3) Длъжностите, на които се възлага само
преподавателска дейност за неспециалисти
по чуждоезиково обучение, спорт и други,
са „преподавател“ и „старши преподавател“.
(4) За провеждане на специализирано обучение, професионално практическо обучение,
придобиване на квалификация и професионална подготовка от военнослужещите, от
цивилните служители, както и от служители
от други министерства и ведомства и от други
граждани, се назначават инструктори.
Чл. 62. (1) Процедурите за заемане на
вакантни академични длъжности от военнослужещи се откриват от министъра на
отбраната по предложение на Академичния
съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, внесено от
началника на училището, при условията и по
реда на Закона за развитието на академичния
състав в Република България. Допълнителни
изисквания за заемането им се определят в
Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България.
(2) Процедурите за заемане на вакантни
академични длъжности от цивилни служители
се откриват от началника на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ при условията и по реда на Закона
за развитието на академичния състав в Република България и правилника за неговото
прилагане.
(3) Съотношението на академичните длъжности по чл. 61, ал. 2 се определя в Правилник за определяне на учебната заетост на
преподавателския, научно-преподавателския
и научноизследователския състав във ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ съобразно изискванията на
учебните планове и се утвърждава от Академичния съвет.
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(4) Лицата, заемащи академични длъжности, извършват преподавателска и научноизследователска дейност.
Чл. 63. Академичните длъжности „главен
асистент“, „доцент“ и „професор“ се заемат
с конкурс, обявен при наличие на вакантна длъжност и осигурена преподавателска
и научноизследователска натовареност, по
предложение на факултетния съвет и след
утвърждаване от Академичния съвет:
1. за военнослужещи – със заповед на министъра на отбраната;
2. за цивилни служители и граждани – със
заповед на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
Чл. 64. Оценяването на кандидатите за
заемане на академичните длъжности „главен
асистент“, „доцент“ и „професор“ се извършва
от научни журита в съответствие с действащото законодателство.
Чл. 65. (1) Академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ се заемат
при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република
България, като допълнителните изисквания
за военнослужещите се определят в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
Критериите и показателите за оценяване на
кандидатите се определят при условията и по
реда на Правилника за прилагане на Закона
за развитието на академичния състав в Република България.
(2) Заемането на длъжностите „асистент“,
„преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ се извършва
при условия и по ред, определени със заповед
на министъра на отбраната.
Чл. 66. (1) Преминаването от академична
длъжност на същата или на съответна академична длъжност в друга структура на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ може да се извършва без
конкурс по решение на съвета на приемащото
основно звено, утвърдено от Академичния
съвет, при условия и по ред, определени с
правилник за развитието на академичния
състав.
(2) Преминаването на лица от академична
длъжност от друго висше училище или научна
организация на същата академична длъжност
във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ може да се извършва без конкурс с избор по решение на
съвета на приемащото основно звено, утвърдено от Академичния съвет и при условия и
по ред, определен с правилник за развитието
на академичния състав. По същия ред може
да се осъществи преминаване на същата
или на съответна академична длъжност и от
чуждестранно висше училище или научна
организация, които са признати и акредитирани от съответните за чуждата държава
компетентни органи.
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(3) Академичният съвет на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ утвърждава решенията на съветите
на основните звена относно съставите на научни журита и избора на кандидати за заемане
на академични длъжности „главен асистент“,
„доцент“ и „професор“, въз основа на които
началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ издава
заповед за състава на научното жури.
Чл. 67. (1) ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ може
да привлича при необходимост хонорувани
преподаватели.
(2) Кандидатите за хонорувани преподаватели трябва да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ или
образователна и научна степен „доктор“ в
съответната научна област, а кандидатите,
привличани за преподаване на чужд език
или спорт – образователно-квалификационна
степен „бакалавър“.
(3) Решение за привли чането им взема факултетният съвет по предложение на
ръководителя на катедрата, за която има
такава необходимост. Решението се взема с
явно гласуване и обикновено мнозинство от
присъстващите членове на съвета. Право на
глас имат хабилитираните членове на факултетния съвет.
(4) Отношенията на хоноруваните преподаватели с ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се уреждат
с граждански договор за срок не повече от
една година. Договорът може да бъде подновяван по решение на факултетния съвет.
Чл. 68. (1) С решение на факултетния
съвет могат да се привличат за извършване
на научно-преподавателска дейност учени
и преподаватели от страната и от чужбина
в качеството им на гост-преподаватели за
определен срок.
(2) Привличането на гост-преподаватели
се извършва без конкурс по ред, определен
с правилника за развитието на академичния
състав.
Чл. 69. За подпомагане на научноизследователската работа и културната дейност могат
да се назначават специалисти и експерти.
Назначаването, както и конкретните названия
на длъжностите им, се определят при условията и по реда на Закона за развитието на
академичния състав в Република България
и правилника за развитието на академичния
състав.
Чл. 70. (1) Военнослужещите се назначават
на академични длъжности и на длъжности
„преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ от министъра на отбраната или оправомощено от него
длъжностно лице при условията и по реда на
действащото законодателство.
(2) Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
назначава цивилните лица на академични
длъжности и на длъжности „преподавател“
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и „старши преподавател“ при условията и по
реда на действащото законодателство.
Чл. 71. (1) Трудовите договори с хабилитирани преподаватели, които заемат длъжност
„професор“ или „доцент“, при навършване на
възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса
на труда могат да бъдат удължавани, както
следва:
1. факултетният съвет взема решение по
предложение на началника/ръководителя на
катедрата, за нуждите на която се привлича
лицето;
2. решението на факултетния съвет се
утвърждава от Академичния съвет.
(2) Срочни трудови договори по ал. 1 могат
да се сключат за срок една година, но за не
повече от три години – с хабилитирани преподаватели, които заемат длъжност „професор“,
или за срок една година, но за не повече от
две години – с хабилитирани преподаватели,
които заемат длъжност „доцент“.
Чл. 72. Членовете на академичния състав
във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ имат право:
1. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на училището, ако не са гостпреподаватели и хонорувани преподаватели;
2. да разработват и преподават учебното
съдържание на своята дисциплина свободно
в съответствие с изискванията на учебния
план и учебната програма;
3. да провеждат научни изследвания и да
публикуват резултатите от тях, като спазват
изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;
4. да ползват базата и възможностите на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за научното и професионалното си израстване;
5. да извършват научни изследвания и
консултантски услуги, да провеждат курсове
и други дейности, свързани с предмета на
дейността им в училището, съгласно правилник за тези дейности, приет от Академичния
съвет, а за военнослужещите – при спазване
ограниченията, определени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България;
6. да ползват на всеки 7 години до една
академична година за творческо развитие,
в която се вк лючват специа лизации те и
участието им в курсове и други форми за
повишаване на квалификацията с откъсване
от работа с продължителност повече от 3 месеца, като през това време не им се възлага
учебна заетост, а решение за ползването на
правото взема факултетният съвет; правото
се отнася за лицата, заемащи академичните
длъжности „асистент“, „главен асистент“,
„доцент“ и „професор“; редът за ползване
се определя в правилника за развитието на
академичния състав;
7. да участват в курсове и специализации
в страната и в чужбина, включително с от-
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късване от работа, с оглед повишаване на
тяхната научна, методическа и професионална
подготовка; решението се взема с явно гласуване от факултетния съвет по предложение
на катедрения съвет;
8. да членуват и да участват в дейността
на национални и международни организации,
професионални общности, творчески съюзи,
асоциации, дружества и сдружения, свързани
с професионалните им интереси;
9. да присъстват при разглеждане на служебното им положение, да бъдат изслушвани
и да получават писмен отговор на отправените
от тях писмени възражения, жалби и др.
Чл. 73. Членовете на академичния състав
на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си по длъжностна характеристика;
2. да съблюдават научната и професионалната етика;
3. да провеждат учебния процес на високо
научно и методическо равнище;
4. да работят за повишаване на своята
научна, професионална, педагогическа и методическа подготовка;
5. да не провеждат политическа, търговска
и религиозна дейност в училището и при осъществяването на учебна дейност извън него;
6. да спазват правилниците на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“;
7. да разработят и да оповестят по подходящ
начин описание на водения от тях лекционен
курс, включващо брой, заглавия и последователност на темите от учебното съдържание,
препоръчителна литература, изискванията
към обучаемите, условията за получаване на
семестриална заверка и начина на формиране на оценката и формите на проверка на
знанията и уменията;
8. да изпълняват конкретни задачи по
предмета на своята дейност, възложени им
от ръководителите на звената, в чийто състав
са включени, и от ръководството на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“.
Чл. 74. Лицата от академичния състав
отговарят дисциплинарно за нарушенията на
служебните или трудовите си задължения:
1. военнослужещите – съгласно Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България, Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България и уставите;
2. цивилните служители – съгласно Кодекса
на труда и Закона за висшето образование.
Чл. 75. (1) Всеки член на академичния
състав или административния персонал на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ подлежи на дисциплинарно уволнение, ако умишлено:
1. постави изпитна оценка, без да е проведен изпит;
2. изпита и постави оценка на лице, което
няма право да се яви на изпит при него;
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3. издаде документ от името на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“ или негово звено, който невярно
отразява завършени етапи в обучението на
курсант, студент, обучаващ се военнослужещ,
докторант и специализант.
(2) Нарушенията по ал. 1 се установяват
при условията и по реда на действащото законодателство от тричленна комисия, назначена
с писмена заповед на началника на училището. В състава на комисията задължително се
включва член (членове) на контролния съвет
на училището.
(3) Член на академичния състав, за който
по установения ред е доказана проява на корупция, се уволнява дисциплинарно.
Чл. 76. (1) Лицата от академичния състав
се освобождават от длъжност:
1. по тяхно искане;
2. при осъждане на лишаване от свобода
за извършено умишлено престъпление;
3. при две последователни отрицателни
атестации;
4. при отнемане на научната степен;
5. когато не може да им се осигури изпълнението на преподавателска дейност и не
съществуват възможности за прехвърляне или
преквалификация в сродна научна дисциплина
след решение на съвета на основното звено;
6. когато бъде доказано по законоустановения ред плагиатство или недостоверност
на представените научни данни в научните
трудове, въз основа на които е придобило или
е участвало в процедура за придобиване на
научна степен, или е заело, или е участвало в
конкурс за заемане на академична длъжност;
7. при извършване на провинения, даващи
основание за дисциплинарно уволнение;
8. при поставяне под запрещение;
9. когато в качеството си на член на жури
или на факултетен/научен съвет е дало становище в резултат на извършено от него престъпление, установено с влязла в сила присъда.
(2) Освобождаването от длъжност на цивилните служители – членове на академичния
състав, в случаите по ал. 1 и отнемането на
научната степен при освобождаване по ал. 1,
т. 6 се извършват от началника на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ след решение на съвета на
основното звено.
(3) Освободените по ал. 1, т. 5 цивилни
служители – членове на академичния състав,
получават обезщетение в размер на трудовото
си възнаграждение до изтичането на трудовия
им договор, но за не повече от 12 месеца след
освобождаването им.
(4) Освобождаването от длъжност на военнослужещите – членове на академичния
състав, в случаите по ал. 1 се извършва от
министъра на отбраната или оправомощено
от него длъжностно лице по предложение на
Академичния съвет, внесено от началника на
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ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. При освобождаване
по ал. 1, т. 6 началникът на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ отнема научната степен.
Чл. 77. (1) ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ оценява приноса на всеки член на академичния
състав в учебната, научноизследователската,
административната и други дейности. Атестирането се извършва веднъж на 5 години за
хабилитираните лица и веднъж на 3 години –
за нехабилитираните.
(2) Военнослужещите – членове на академичния състав, се атестират при условията
и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона
за висшето образование.
(3) Оценяването и атестацията на членовете на академичния състав се извършват
по показатели, критерии и ред, определени с
правилника за атестирането на академичния
състав.
Чл. 78. Носителите на званието „доктор
хонорис кауза“ имат право всяка година да
изнасят публична лекция в училището.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОБУЧАЕМИ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 79. (1) Обучаващите се във ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“ са курсанти, военнослужещи,
обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в
професионално направление „Военно дело“
в задочна форма на обучение, студенти, докторанти и специализанти.
(2) Обучаваните в редовна форма за нуждите на Министерството на отбраната и на
други ведомства за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в
професионално направление „Военно дело“ са
курсанти. По време на обучението курсантите се обучават и по съответна акредитирана
гражданска специалност, и придобиват ОКС
„бакалавър“ по военна и по гражданска специалност.
(3) Обучаваните за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
в професионално направление „Военно дело“ в
задочна форма на обучение са военнослужещи,
чийто статус се определя съгласно Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, правилника за неговото прилагане
и нормативни актове, касаещи обучението в
областта на отбраната.
(4) Студентите са лица, които се обучават
за придобиване на висше образование на
образователно-квалификационните степени
„бакалавър“ или „магистър“.
(5) Докторантите са лица, притежаващи образователно-квалификационна степен
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„магистър“, обучаващи се за придобиване на
образователна и научна степен „доктор“.
(6) Специализантите са лица, повишаващи
квалификацията си по специализиран учебен
план, без да придобиват по-висока образователно-квалификационна степен или нова
специалност.
(7) Статут на студент, докторант или специализант се придобива при записване във
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и се загубва при
отписване, както и за срока на отстраняване,
определен в Закона за висшето образование.
Чл. 80. (1) Условията и редът за приемане на
курсантите, докторантите и специализантите
се определят с акт на министъра на отбраната.
(2) Условията и редът за приемане на студентите се определят с Правилника за приемане
на студентите във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,
приет от Академичния съвет.
(3) ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ приема при
облекчени условия кандидат-курсанти и кандидат-студенти, успешно участвали в конкурсните изпити, които са:
1. класирани с еднакъв състезателен бал –
приемат се и двамата, ако кандидатстват за студенти, а ако кандидатстват за курсанти – след
разрешение от министъра на отбраната се
приемат и двамата;
2. близнаци, които кандидатстват едновременно в едно и също професионално направление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и единият
от тях е приет – приемат се и двамата;
3. лица с трайни увреждания и намалена
работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и военнопострадали, майки с три и
повече деца и кръгли сираци – освобождават
се от такси за конкурсните изпити, ако отговарят на изискванията за прием в съответната
специалност, за която кандидатстват.
Чл. 81. (1) ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ извършва обучение срещу заплащане на студенти и
докторанти при условията и по реда на Закона
за висшето образование.
(2) Приемането на студенти за обучение
срещу заплащане в образователна и квалификационна степен „бакалавър“ се извършва
без конкурсен изпит на основание подадени
от тях документи за кандидатстване.
(3) Приемането на студенти за обучение
срещу заплащане в образователна и квалификационна степен „магистър“ се извършва
без конкурсен изпит на основание подадени
от тях документи за кандидатстване при условие, че имат успех не по-малко от „добър“
от диплома за завършена степен на висшето
образование.
(4) Приемането на докторанти за обучение
срещу заплащане в редовна и задочна форма
в образователна и научна степен „доктор“ се
извършва чрез конкурсни изпити. Конкурсните
изпити включват изпит по специалността и
по чужд език.
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(5) Приемът в самостоятелна форма на
обучение на докторанти за придобиване на
образователната и научна степен „доктор“ се
извършва без конкурсен изпит през цялата
академична година.
(6) Правото по ал. 4 ползват лицата, които имат успех не по-малко от „много добър“
(4,50) от конкурсните изпити за докторанти.
(7) Със студентите и докторантите, които
се обучават срещу заплащане, училището
сключва договор.
(8) Размерът на таксите за кандидатстване
и за обучение по ал. 1 – 5 се определят от
Академичния съвет при условията и по реда
на Закона за висшето образование.
Чл. 82. Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на всеки шест месеца, както и при
поискване от министъра на образованието и
науката, представя необходимата информация
за поддържане на информационната система на
Министерството на образованието и науката.
Раздел II
Курсанти и военнослужещи, обучавани за
придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално
направление „Военно дело“
Чл. 83. (1) На курсантите се присвояват
звания:
1. курсант;
2. курсант-старшина ІІ степен;
3. курсант-старшина І степен;
4. курсант-главен старшина;
5. курсант-мичман.
(2) Поред но зва н ие на к у рса н т и т е се
присвоява след успешно завършване на всяка
учебна година със заповед на началника на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
Чл. 84. Курсантите се оценяват ежегодно с
цел осигуряване кариерното им развитие след
завършване на обучението. Оценяването се
извършва по система от критерии, определени
с Методика за ежегодна оценка и класиране
на курсантите във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
Чл. 85. (1) Курсантите имат право:
1. да ползват домашен отпуск в размер
на седем календарни дни при: сключване на
граждански брак, при раждане или осиновяване на дете; при тежко заболяване или смърт
на съпруга (съпруг), дете, родител или други
роднини по права линия или когато семейството му е пострадало от бедствие, авария
или друго извънредно обстоятелство;
2. да ползват домашен отпуск за времето
на временна неработоспособност, установена
от компетентните здравни органи;
3. да ползват домашен отпуск, когато:
а) са призовани в съд или в други органи
като страна, свидетел или вещо лице;
б) са кръводарители – за деня на прегледа
и кръводаряването, както и 2 дни след него;
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4. да избират учебни дисциплини при условията, определени в учебния план;
5. да получават квалифицирана помощ и ръководство за професионалното си израстване;
6. да изучават факултативно допълнителни
курсове, провеждани в катедрите;
7. да участват в научноизследователската
дейност на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, като им
се гарантират авторските, изобретателските
и сродните им права и възнаграждение;
8. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на висшето училище;
9. да ползват намаление при пътуване по
градския и междуградския транспорт при
условия и по ред, определени от действащото
законодателство;
10. да се сдружават в учебни, научни, спортни и културни общности, както и да членуват
в международни организации, чиято дейност
не противоречи на законите на Република
България и не възпрепятства участието им
в учебния процес, съгласувано с преките им
командири и началници;
11. да се преместват в друга специализация при съгласие на заявителя на кадри след
решение на Академичния съвет;
12. да прекъсват или презаписват годината
при продължително отсъствие поради временна неработоспособност, но за не повече
от една година, веднъж за срока на обучение;
прекъсването става с разрешение на началника
на училището и удостоверение, издадено от
компетентните медицински органи;
13. да ползват ваканция в размер на 30
календарни дни за учебна година, които се
ползват по време на студентския празник,
коледните и новогодишните празници, след
завършването на зимния семестър и след
завършването на летния семестър;
14. да получават стипендии;
15. да кандидатстват и да преминат част от
обучението си в друга образователна институция, с която ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ има
договорености за прилагане на системата за
натрупване и трансфер на кредити в съответствие с учебния план;
16. да получават академична справка при
напускане на училището.
(2) Ку рсантките майки имат право да
прекъснат обучението си за времето на бременност и раждане въз основа на удостоверение, издадено от компетентните медицински
органи, както и за времето на отглеждане на
малко дете до 2-годишна възраст въз основа
на молба и копие от акт за раждане на детето.
(3) Военнослужещите, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“, ползват правата по ал. 1,
т. 4 – 8, 10 – 12 и 14 – 16.
Чл. 86. (1) На курсантите, завършили ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ за нуждите на Министер-
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ството на отбраната, се присвоява офицерско
звание „лейтенант“ и им се предлагат вакантни
офицерски длъжности в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия в съответствие с придобитата военна
специалност и специализация.
(2) На курсантите, завършили ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“ за нуждите на други министерства или ведомства, се присвоява офицерско
звание „лейтенант“ и се зачисляват в запаса.
(3) На курсантите, завършили за нуждите
на Министерството на отбраната, които не
са издържали държавните изпити или не са
защитили дипломните си работи на редовната
и на поправителната сесия, се присвоява военно звание „офицерски кандидат – 1-ви клас“
и се назначават на длъжност за офицерски
кандидат за срок от една година.
(4) След успешно полагане на държавните
изпити или след защита на дипломната работа в срока по ал. 3 им се присвоява военно
звание „лейтенант“ и се назначават на офицерска длъжност.
Чл. 87. (1) Курсантите са длъжни:
1. да спазват договора за военна служба,
настоящия правилник и другите актове, регламентиращи дейността на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“;
2. да носят униформено облекло и отличителни знаци в съответствие с утвърдените
правила;
3. в началото на обучението си:
а) да положат военна клетва, което се
удостоверява с подписване на клетвен лист;
б) да подадат декларация за имотното
състояние и доходите си, декларация, че не
членуват в политическа партия и декларация за липса на обстоятелства по чл. 188 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
4. да не напускат района на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ освен в случаите, когато са във
ваканция, в домашен отпуск, както и в други
случаи, определени със заповед на началника
на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ или на министъра на отбраната или оправомощени от него
длъжностни лица;
5. да допринасят със своята подготовка
и поведение за опазването на доброто име
и издигането на престижа на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“;
6. да присъстват редовно и да участват
активно в задължителните форми на учебни
занятия съгласно разписанието за занятия,
учебните програми и учебния план;
7. да се подготвят задълбочено и да полагат
в определените срокове изпити и да изпълняват другите си задължения по учебния план;
8. да спазват седмичното разпределение
на времето;
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9. да опазват материално-техническата база
на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
10. да спазват академичната етика, нормите
и правилата за поведение съгласно Етичния
кодекс на военнослужещия;
11. да поддържат необходимата хигиена в
сградите на училището, както и в прилежащите им райони;
12. да изразяват публично отношение по
въпроси, свързани с отбраната на Република
България, при условия и по ред, определени
от министъра на отбраната;
13. да не употребяват наркотични и/или
други упойващи вещества.
(2) Курсантите са длъжни да провеждат
учебна практика и стаж във въоръжените
сили, като за времето на учебната практика
или стаж са длъжни:
1. да изпълняват задачи, утвърдени в заданието за учебната практика или стаж;
2. да спазват войсковия ред и разпределението на времето на военното формирование
или структура от въоръжените сили, където
се провежда учебната практика или стаж;
3. да се настаняват и хранят във военното
формирование или структура по т. 2.
(3) Военнослужещите, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“, са длъжни да спазват
задълженията по ал. 1, т. 1, 2, 5 – 13 и ал. 2,
т. 1 и 2.
Чл. 88. Във връзка с подготовката за изпълнение на военната служба като професия
курсантите:
1. изучават уставите на въоръжените сили и
други нормативни и административни актове
в областта на отбраната;
2. се назначават за командири в курсантски
подразделения и носят наряд при условия и
по ред, определени с уставите на въоръжените сили и с други актове на министъра на
отбраната.
Чл. 89. (1) Курсантите нямат право да членуват в политически партии, движения или
коалиции с политически цели и да предприемат
действия по време на обучението си, с които
да нарушават политическата си неутралност.
(2) Ку рсантите не могат да извършват
пропагандна и агитационна дейност в полза
или във вреда на политически партии, движения или коалиции с политически цели, на
синдикални организации и на кандидати за
изборни длъжности.
(3) Курсантите не могат да участват в събрания, митинги и манифестации на политически
партии, движения или коалиции с политически
цели, когато носят военна униформа.
Чл. 90. Курсантите не могат да извършват
религиозна или атеистична пропаганда по
време на обучението си.
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Чл. 91. Не се разрешава преместване на
курсантите и военнослужещите, обучавани
за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално
направление „Военно дело“, от ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ в друго висше училище или друга
специалност на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
Чл. 92. (1) При виновно неизпълнение на
задълженията по чл. 87 – 90 на курсантите
могат да се налагат следните наказания:
1. забележка;
2. мъмрене;
3. строго мъмрене;
4. п ред у п реж ден ие за пон и ж а ва не на
курсантското звание с една степен за срок от
6 месеца до една година;
5. понижаване на курсантското звание с
една степен за срок от 6 месеца до една година;
6. предупреж дение за отстраняване по
дисциплинарен ред от училището;
7. отстраняване по дисциплинарен ред от
училището.
(2) Наказанията „забележка“, „мъмрене“
и „строго мъмрене“ се налагат от преките
командири (началници).
(3) Наказанията „предупреждение за понижаване на курсантското звание с една
степен за срок от 6 месеца до една година“,
„понижаване на курсантското звание с една
степен за срок от 6 месеца до една година“,
„предупреждение за отстраняване по дисциплинарен ред от училището“ и „отстраняване
по дисциплинарен ред от училището“ се налагат от началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
или оправомощено от него длъжностно лице.
(4) Преките командири (началници) могат
да налагат и дисциплинарните наказания,
които са в правомощията на подчинените им
длъжностни лица.
(5) Когато длъжностно лице по ал. 2 няма
право да издава писмена заповед, то изготвя
предложение за налагане на дисциплинарно
наказание по команден ред.
(6) При установяване на виновно неизпълнение на задълженията по чл. 87 – 90 с
писмена заповед на началника на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“ се назначава комисия за извършване на служебна проверка за събиране
на доказателства за извършеното нарушение.
(7) За дейността си комисията изготвя
протокол, който съдържа:
1. данни, които конкретизират нарушителя;
2. описание на нарушението (деяние, действие или бездействие, време, място и начин
на извършване);
3. вредни последици и причинна връзка с
нарушението;
4. данни за вината на нарушителя за извършване на конкретното нарушение;
5. причини и условия, довели до извършване
на нарушението;
6. предложение за вида на наказанието.
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(8) Към протокола се прилагат всички
събрани доказателства и писмени обяснения.
(9) В срок до 5 работни дни от получаване
на протокола по ал. 7 началникът на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ или оправомощено от него
лице провежда беседа с нарушителя, на която:
1. запознава курсанта със събраните доказателства, които дават основание за налагане
на наказание;
2. изслушва курсанта или приема писмените му обяснения.
(10) В беседата по ал. 9 вземат участие
председателят или членове на комисията за
извършване на служебната проверка. За беседата се съставя протокол, който се подписва
от участвалите лица.
(11) Отказът на нарушителя да даде писмени обяснения или да подпише протокола
от беседата се удостоверява с подписите на
двама военнослужещи.
(12) Писмените обяснения на курсанта се
прилагат към протокола.
(13) Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
прави преценка на събраните доказателства
и на обстоятелствата, при които е извършено
нарушението, както и на направеното предложение за наказание.
(14) При определяне на наказанието се
вземат предвид тежестта на нарушението,
обстоятелствата, при които е извършено, и
поведението на военнослужещия до извършване на нарушението.
(15) Началникът на ВВМУ„Н. Й. Вапцаров“
издава мотивирана писмена заповед, с която
налага наказание. Наказанието се налага не
по-късно от два месеца от установяване на
нарушението, но не по-късно от една година
от извършването му.
(16) В заповедта по ал. 15 се посочват
извършителят, мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението,
доказателствата, въз основа на които е установено нарушението, правното основание
и наказанието, което се налага, срокът на
наказанието, срокът и редът за обжалване
на заповедта.
(17) Заверено копие от заповедта за наказание се връчва на курсанта срещу подпис и
се отбелязва датата на връчване. Същата подлежи на изпълнение от деня на връчването є.
(18) Наказанията „забележка“, „мъмрене“
и „строго мъмрене“ се заличават след изтичане на 6 месеца от датата на налагане на
наказанието.
(19) Наказанието „предупреждение за отстраняване по дисциплинарен ред от училището“ се заличава след изтичане на една година
от датата на налагане на наказанието.
(20) Наказани я та „п ред у п реж дение за
понижаване на курсантското звание с една
степен за срок от 6 месеца до една година“ и
„понижаване на курсантското звание с една
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степен за срок от 6 месеца до една година“
се заличават с изтичането на срока на наказанието.
(21) С писмена заповед началникът на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ може да заличи
предсрочно наложено наказание, когато са
изтекли две трети от срока му, при показани
високи резултати от курсанта при изпълнение
на задълженията му и видимо изпълнение на
положителната роля на наказанието.
(22) При виновно неизпълнение на задълженията по чл. 87, ал. 1, т. 1, 2, 5 – 13 и ал. 2,
т. 1 и 2 на военнослужещите, обучавани за
придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“, могат да се
налагат наказания по ал. 1, т. 1 – 3, 6 и 7 по
реда на ал. 2 – 21.
Чл. 93. (1) Курсантите се отстраняват по
дисциплинарен ред по чл. 92, ал. 1, т. 7 от
училището задължително при:
1. осъждане за умишлено престъпление
от общ характер или лишаване от право да
заема държавна длъжност или да упражнява
професията или дейността;
2. при нарушаване на забрана по чл. 89;
3. предоставяне на неверни данни, въз
основа на които са приети в училището, или
при подправяне на документи;
4. системно неизпълнение на задълженията им;
5. управление на МПС след употреба на алкохол, наркотични и/или упойващи вещества.
(2) При отстраняване по дисциплинарен
ред от училището курсантът не може да възстановява права и да бъде приеман повторно
за обучение.
Чл. 94. (1) Извън случаите по чл. 93 курсантите се отстраняват от училището при:
1. отказ за издаване, при отнемане на
разрешението за достъп до класифицирана
информация или при отказ на курсанта да
подаде документи за проучване при условията
и по реда на Закона за защита на класифицираната информация;
2. отказ да подадат декларация за имотното
състояние и доходите си, декларация, че не
членуват в политическа партия, и декларация за липса на обстоятелства по чл. 188 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
3. придобиване на друго гражданство с
изключение на случаите по чл. 141, ал. 5 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
4. слаб успех.
(2) Отстраняването се извършва със заповед
на началника на училището.
Чл. 95. Военнослужещите, обучавани за
придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално
направление „Военно дело“, се отстраняват от
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училището в случаите по чл. 93, ал. 1, чл. 94,
ал. 1, т. 4 и при прекратяване на договора за
военна служба със заповед на министъра на
отбраната по предложение на началника на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
Чл. 96. (1) При отстраняване от училището
по чл. 93 и чл. 94, ал. 1, т. 1, 2 и 3 договорът
за военна служба с курсанта се прекратява от
министъра на отбраната или оправомощено
от него длъжностно лице.
(2) При отстраняване от училището по
чл. 94, ал. 1, т. 4 договорът за военна служба
се прекратява след изтичане на една година
от отстраняването, в случай че курсантът не
възстанови правата си на обучаем по чл. 98.
Чл. 97. (1) Договорът за военна служба с
курсанта се прекратява от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно
лице по време на обучението при:
1. настъпила негодност за военна служба,
установена от военномедицинските органи;
2. настъпила психологична непригодност за
военна служба, установена от специализирани
звена и органи по психологичното осигуряване;
3. напускане на училището по собствено
желание.
(2) При прекратяване на договора за военна
служба курсантът се отписва от ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“ със заповед на началника на
училището или се премества в специалност
извън професионално направление „Военно
дело“ като студент в редовна, задочна или
дистанционна форма на обучение.
Чл. 98. (1) Курсантите, отстранени от ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ на основание чл. 94, ал. 1,
т. 4, в срок до една година от отстраняването
им могат да подадат рапорт до началника
на училището за възстановяването им като
курсанти.
(2) Лицата по ал. 1 се зачисляват в курса
(семестъра), от който са били освободени, след
успешно полагане на невзетите изпити и при
наличие на обучаеми в същата специализация,
от която са освободени.
Чл. 99. (1) При отстраняване от училището, както и при напускане на училището по
собствено желание, курсантът възстановява
разходите за издръжка и обучение за периода,
в който е бил обучаван, при условията и по
реда на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
(2) Размерът на разходите за издръжка и
обучение се изчислява по ред и условия, определени с акт на министъра на отбраната.
(3) Възстановяването на разходите по ал. 1
се извършва доброволно в едномесечен срок
от отстраняването, а при отказ – по реда на
Гражданския процесуален кодекс, въз основа
на извлечение от счетоводните книги на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ или документ, установяващ
размера на вземането, издаден по реда на акта
на министъра на отбраната по ал. 2.
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(4) При отстраняване от училището по
чл. 94, ал. 1, т. 4 действия по възстановяване
на разходите за издръжка и обучение на курсанта за периода, в който е бил обучаван, се
предприемат, в случай че същият не възстанови
правата си на обучаем по чл. 98.
Раздел III
Студентски съвет
Чл. 100. (1) Студентският съвет е орган за
защита на интересите на обучаваните. Той
се състои от представителите на курсантите,
студентите и докторантите в Общото събрание
на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
(2) Мандатът на курсантите, студентите
и докторантите в Общото събрание и в Студентския съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
е две години с право да бъдат избирани за
още един мандат.
(3) Студентският съвет избира измежду
членовете си председател, който организира
и ръководи дейността му и го представлява
пред органите за управление на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“, пред основните и обслужващите
звена в него.
(4) Курсантите, студентите и докторантите
избират своите представители при условия и
по ред, определени в правилника по ал. 5.
(5) Студентският съвет приема правилник
за организацията и дейността си, който се
представя на Академичния съвет на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“. Академичният съвет може
да възрази срещу разпоредби на правилника,
които противоречат на законите или на правилниците на висшето училище. Спорните разпоредби не се прилагат до решаване на спора
от министъра на образованието и науката.
(6) Дейността на Студентския съвет се финансира от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в размер,
който е не по-малък от 1 на сто от издръжката на таксите за обучението. Средствата се
използват за защита на социалните интереси
на курсантите, студентите и докторантите и
за провеждане на културна, спортна, научна,
творческа и международна дейност.
Чл. 101. (1) Студентският съвет има право:
1. да организира избора на свои представители в ръководните органи на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“, както и в Съвета на настоятелите;
2. да прави предложения за въвеждане на
допълнителни учебни дисциплини;
3. да прави предложения за покана на
външни преподаватели;
4. да организира създаването на научни
специализирани студентски общности и публикуването на техните трудове;
5. при необходимост да създава и управлява
свои организационни звена;
6. да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни
контакти между студентите, курсантите и
докторантите;
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7. да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност
във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
8. да участва в управлението на студентските общежития;
9. да участва в организацията на учебния
процес и в разпределянето на стипендиите и
помощите за курсантите, студентите и докторантите;
10. да участва със свои представители в
наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в училището,
както и при разработването на въпросите за
проучване на студентското мнение;
11. да избира свой представител в Общото
събрание на Националното представителство
на студентските съвети, който може да бъде
различен за всяко заседание.
(2) Студентският съвет поддържа самостоятелна страница в училищния информационен
център, като финансирането є се осигурява
от средствата по чл. 100, ал. 6.
Г л а в а

п е т а

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Раздел I
Структура и планиране
Чл. 102. (1) Курсантите, военнослужещите,
обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в
професионално направление „Военно дело“
в задочна форма на обучение, студентите и
докторантите се обучават по специалности,
акредитирани от НАОА в съответствие със
Закона за висшето образование.
(2) Формите на обучение във ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ са редовна, задочна и дистанционна.
Чл. 103. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ провежда
обучение за придобиване на висше образование в следните степени:
1. образователно-квалификационна степен
„бакалавър“, за придобиването на която в
съответствие с учебния план се изискват не
по-малко от 240 кредита, със срок на обучение
не по-малък от четири години;
2. образователно-квалификационна степен „магистър“, за придобиването на която
се изискват не по-малко от 60 кредита, след
придобита образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ по т. 1;
3. образователно-квалификационна степен
„професионален бакалавър“, за придобиването
на която се изискват не по-малко от 180 кредита, със срок на обучение не по-малък от
три години.
Чл. 104. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ обучава
чуждестранни граждани във всички форми
на обучение по акредитирани специалности
при условията и по реда на действащото законодателство.
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Чл. 105. (1) Учебната дейност се организира
и провежда в съответствие с този правилник
и правилника за учебната дейност.
(2) Отдел „Учебна и научна дейност“ е
административно звено, пряко подчинено на
заместник-началника по учебната и научната
част, което планира, организира, контролира,
отчита и анализира учебната дейност.
Чл. 106. (1) ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ създава възможности за:
1. придобиване на втора или нова специалност в рамките на обучението по една
образователно-квалификационна степен;
2. придобиване на по-висока образователно-квалификационна степен;
3. преместване от една специалност и/или
форма на обучение в друга;
4. предсрочно завършване на обучението
при желание от страна на обучаваните;
5. прекъсване на обучението от страна на
студентите, докторантите и специализантите,
както и продължаването му след това.
(2) Условията и редът за обучение по ал. 1 се
определят от правилника за учебната дейност.
Чл. 107. (1) ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ извършва обучение за повишаване на квалификацията.
(2) ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ провежда специализирано обучение, обучение за придобиване
на квалификация и професионална подготовка
на кадри от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при
условията и по реда, определени в наредба
на министъра на отбраната, и се провежда в
рамките на редовния учебен процес.
(3) Допълнителната квалификация се провежда от програмни съвети, извън редовния
учебен процес, с отделна организация и заплащане, по заявка на външни институции
или граждански лица.
Чл. 108. Учебна и квалификационна дейност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ може да се
организира и води в рамките на утвърдени от
Академичния съвет образователни проекти.
Редът за иницииране, подготовка, одобряване,
изпълнение, контрол и приключване на образователни проекти се определя от актове,
приети от Академичния съвет.
Чл. 109. Учебният процес във ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“ се провежда по учебна документация за всяка специалност, която обхваща
квалификационни характеристики по степени,
учебен план, учебни програми на изучаваните дисциплини, ежегоден график на учебния
процес и разписания за занятия.
Чл. 110. (1) Квалификационната характеристика определя крайните цели на обучението
и общите изисквания към знанията, уменията
и качествата, които трябва да притежават
випускниците по дадена специалност. Тя е
основа за разработване на учебните планове
и програми.
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(2) Квалификационна характеристика се
разработва за всяка специалност от комисия,
в която участват и представители на заинтересувани ведомства и други потребители
на кадри.
(3) Квалификационните характеристики за
специализациите от специалността „Организация и управление на военни формирования на
тактическо ниво“ на професионално направление „Военно дело“ се приемат от Академичния съвет и чрез началника на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“ се предлагат за утвърждаване
от министъра на отбраната.
(4) Квалификационните характеристики за
гражданските специалности се утвърждават
от Академичния съвет.
Чл. 111. (1) Учебният план е основен документ за всяка специалност, който отговаря
на държавните изисквания за придобиване
на висше образование. В него се определят
формите и срокът на обучение, организацията
на учебния процес, методичната последователност на изучаване на учебните дисциплини
по семестри и години и техният хорариум,
изискуемите кредити за образователно-квалификационната степен, формите за контрол
и учебната практика.
(2) Учебният план включва задължителни,
избираеми и факултативни дисциплини.
(3) Задължителните учебни дисциплини
осигу ряват фундаментална подготовка по
избраната широкопрофилна специалност от
професионалното направление.
(4) Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности
от областта на специалността.
(5) Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения
в различни научни области в съответствие с
интересите на обучаемите.
(6) Съотношението между учебните дисциплини по ал. 2 се определя в учебния план
на специалността.
(7) Учебният план се разработва от комисия,
в която се включват членове на профилиращата катедра, на други катедри и на отдел
„Учебна и научна дейност“.
(8) Учебните планове се приемат от Академичния съвет, като за специализациите от
специалността „Организация и управление на
военни формирования на тактическо ниво“
се предлагат чрез началника на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“ за утвърждаване от министъра
на отбраната съгласувано с министъра на
образованието и науката.
(9) Обучение по индивидуален план се
провежда за завършване на обучението в
съкратени срокове, както и за обучение по
втора специалност. Обучението по индивидуален план се организира в съответствие с
правилника за учебна дейност.
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(10) В учебните планове могат да се правят промени по реда на тяхното приемане.
Промените се отразяват в приложение към
учебния план.
Чл. 112. (1) Учебната програма е основен
документ и се съставя за всяка дисциплина
от учебния план. Тя определя целите, съдържанието, обема на знанията, формите и
методите на учебни занятия, методическата
последователност в изучаването на отделните
теми, уменията и навиците, които е необходимо да получат обучаемите.
(2) Учебната п рог рама се разработ ва,
приема и утвърждава съгласно Методика за
разработване на учебна програма за учебна
дисциплина във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
(3) Учебните програми за редовно обучение са валидни и за задочно и дистанционно
обучение.
(4) Корекции в учебните програми могат
да се извършват по предложение на катедрите
и с решение на факултетния съвет. Корекциите се отразяват в приложение към учебните
програми.
Раздел II
Организация и провеждане на учебния процес
Чл. 113. (1) Подготовката и провеждането
на учебната година и учебните групи (класните отделения) се определят със заповед на
началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
(2) Всяка учебна година има два семестъра.
(3) Учебното съдържание по всяка дисциплина се организира в относително обособени
части (модули).
(4) Академичният час е с продължителност
45 минути.
Чл. 114. (1) Годишният график и разписанието за занятия определят разпределението
на учебното време.
(2) Годишният график на учебния процес
се прави за всяка учебна година за всички
специалности, курсове и форми на обучение.
Той отразява в календарен план периодите за
провеждане на семестриални занятия, учебна
и плавателна практика, стаж, семестриални
и държавни изпитни сесии, отпуски, ваканции и др.
(3) Годишният график се разработва от отдел
„Учебна и научна дейност“ и се утвърждава
от началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
(4) Разписанието за занятията определя
последователността на изучаване на учебните
дисциплини през семестъра. В него се указват
учебните потоци и групи, учебните дисциплини, времето, мястото, видът на занятието и
преподавателите.
(5) Разписанието за занятията се изготвя
от отдел „Учебна и научна дейност“ в съответствие с учебните планове и програми
при спазване на всички организационни, методически и други специфични изисквания.
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Утвърждава се от началника на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“.
Чл. 115. Основни форми и методи за обучение са: лекциите, семинарите, практическите
занятия, лабораторните упражнения.
Чл. 116. Лекционните курсове по задължителните и избираемите учебни дисциплини
се възлагат на хабилитирани преподаватели,
а по изключение – на нехабилитирани преподаватели с решение на Академичния съвет
при условията и по реда на действащото законодателство.
Раздел III
Контрол и отчитане на учебния процес
Чл. 117. Контролът на учебния процес има
за цел да осигури поддържане и управление
на качеството на учебния процес.
Чл. 118. Контролът на учебния процес се
извършва от командването на училището,
ръководствата на факултетите и началниците/
ръководителите на катедри. Контролът се планира като раздел в годишния план на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“, факултетите и катедрите.
Чл. 119. Системата за контрол включва:
1. планирането, организацията, провеждането и отчитането на учебния процес;
2. съответствието на преподавания материал с учебните програми;
3. научното и методическото равнище на
провеждането на занятията;
4. резултатите от учебния процес;
5. състоянието на материално-техническата
база на катедрата;
6. достатъчното осигуряване с учебна литература и други средства за обучение.
Чл. 120. (1) Право да посещават занятия с
цел проверка имат началникът на училището,
заместник-началникът по учебната и научната
част, деканът на факултета, директорът на
департамента и началникът/ръководителят
на катедрата и членовете на назначените със
заповед на министъра на отбраната или началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ комисии.
(2) Занятия по общовойскови дисциплини,
физическа подготовка, учебна практика и стаж
могат да се проверяват и от лица, определени
от началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и
от деканите на факултети.
(3) Право да посещават занятия съгласно
плана за вътрешен одит имат и вътрешните
одитори, когато имат равна или по-висока
научна степен от проверявания преподавател.
Чл. 121. (1) Основни документи за отчитане на успеха на курсантите, студентите и
обучаващите се военнослужещи са:
1. курсантска (студентска) книжка;
2. изпитен протокол;
3. Главна книга;
4. регистрационна книга за издадените
дипломи.
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(2) Курсантските и студентските книжки
са документи, които отразяват курсантското (студентското) положение. За загубване,
унищожаване или повреждане, подмяна на
съдържание и др. отговорност носят притежателите.
(3) Изпитните протоколи се издават от
канцеларията на факултета за всяка изпитна
процедура. Протоколите се съхраняват в продължение на една година след завършването
на випуска, след което се унищожават с акт.
(4) Главната книга е основният документ,
удостоверяващ резултатите от учебния процес на всеки обучаем. След завършването
на випуска тя се подписва от началника на
училището. Съхранява се за вечни времена.
Раздел IV
Учебна практика и стаж
Чл. 122. Учебната практика е неразделна
част от обучението и в зависимост от специалността включва: летен морски лагер,
у чебна практика на бойните кораби във
формированията на Военноморските сили, в
структурите на Военномедицинската академия
и в производствени и ремонтни предприятия,
учебно-плавателна практика (плавателен стаж)
на учебни кораби и кораби на граждански
корабоплавателни организации, и стаж на
предполагаема длъжност.
Чл. 123. (1) Общата организация, съгласуването и контролът на учебната практика
се осъществяват от отдел „Учебна и научна
дейност“ на училището.
(2) Конкретната реализация и ръководството на учебната практика се осъществяват от
основните звена.
Чл. 124. (1) Учебната практика, учебноплавателната практика и стажът се провеждат
съгласно учебния план и учебните програми.
(2) Периодите на учебна практика, учебноплавателна практика и стаж се конкретизират
в годишния план на училището и в графика
на учебния процес за учебната година.
(3) За осигуряване на учебната практика
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ ежегодно представя по команден ред необходимите заявки
за корабите, военноморските и войсковите
формирования.
(4) С гражданските организации училището
сключва договори за провеждане на учебната
практика.
(5) Организацията и провеждането на стажа
на курсантите – випускници, се съгласува с
Военноморските сили и Военномедицинската
академия.
(6) Ръководителите на практика се определят при планирането на учебната година
и се утвърждават с графика на учебната заетост на академичния състав на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“.
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Чл. 125. Съдържанието на стажа на курсантите и редът за провеждането му се определят с акт, приет от Академичния съвет.
Всеки стажант получава книжка за стажа, в
която са отразени задачите на стажа, учебните цели и въпроси и методите за тяхното
усвояване. В книжката за стажа се вписват
отзив и оценка на качествата на стажанта
от командира на военното формирование и
оценката на изпитната комисия.
Чл. 126. Редът и формата за отчитане на
учебната практика се определят в акт, приет
от Академичния съвет във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по специалности.
Чл. 127. (1) За резултатите от учебната практика се изготвя изпитен протокол. Успехът се
отразява в отделни раздели на курсантската
(студентската) книжка и в Главната книга.
(2) Плавателната практика се отразява и в
дневник за отчет на плавателния стаж.
(3) При получена слаба оценка и непроведена практика се счита, че не са изпълнени
изискванията на учебния план.
Чл. 128. (1) Плавателната практика на
студентите може да се провежда извън утвърдения график индивидуално или в групи
без ръководител от училището.
(2) Индивидуалната плавателна практика
на студентите се организира, съгласува и
контролира от ръководството на факултета.
Раздел V
Оценяване на придобитите знания
Чл. 129. (1) В процеса на обу чение се
провежда текущ, периодичен и обобщаващ
контрол.
(2) Основни форми на текущия контрол са:
изпитването, индивидуалните беседи, изпълнението на лабораторни упражнения, задачите
за самостоятелна работа и др. Оценките от
текущия контрол се вземат под внимание
при окончателното оформяне на оценката по
съответната дисциплина.
(3) Периодичният контрол има за цел да
се даде оценка на подготовката на обучаемите по отделни части на изучаваната учебна
дисциплина. Основни форми на периодичния
контрол са: контролните работи, семинарите,
курсовите работи (проекти, задачи) и др.
(4) Обобщаващият контрол има за цел да
се даде оценка за подготовката на обучаемите
по изучаваната учебна дисциплина съгласно
учебния план.
(5) Основна форма на оценяване на знанията
са изпитите, които са писмени, освен когато
спецификата на учебната дисциплина и/или
модул изисква друго. Писмените материали
от проверката на знанията и уменията (изпитни програми, билети и писмените работи на
изпитаните обучаеми) се съхраняват за срок
не по-малък от една година от провеждането.
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По някои дисциплини изпитът може да бъде
проведен под формата на участие и защита
на предварително възложен проект.
(6) Знанията и уменията на обучаемите
се оценяват по четирибална система, която
включва само цели числа: „отличен“ (6,00),
„много добър“ (5,00), „добър“ (4,00), „среден“
(3,00) и „слаб“ (2,00).
(7) За успешно положен изпит се счита
изпитът, оценен най-малко със „среден“ (3,00).
(8) При необходимост може да се въведе и
друга система за оценяване, като се осигури
сравнимост на оценките с оценките по ал. 6.
Чл. 130. (1) За всеки семестър се определят редовни и поправителни семестриални
изпитни сесии.
(2) Изпитните сесии се провеждат съгласно
графика, изработен от отдел „Учебна и научна
дейност“.
(3) Редът за организиране и провеждане
на семестриалните изпити се определя в
правилника за учебната дейност.
Чл. 131. Курсантите, студентите и военносл у жещите, обу чавани за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ в професионално направление
„Военно дело“ в задочна форма на обучение,
се зачисляват в по-горен курс със заповед на
началника на училището.
Чл. 132. (1) За всяка проведена изпитна
процедура (текуща оценка или изпит) изпитващият преподавател нанася оценките и
подписва изпитен протокол. Протоколът се
представя във факултетната канцелария.
(2) Резултатите от проведен изпит се съобщават на обучаемите и се вписват в курсантската (студентската) книжка.
(3) Преподавателят нанася оценките в Главната книга и се подписва в нея не по-късно от
10 работни дни след провеждането на изпита.
Чл. 133. Редът за заверяване на учебните
дисциплини и семестъра се определя в правилника за учебната дейност.
Чл. 134. (1) За оценка на придобитите по
време на обучението знания и умения от
курсантите, студентите и военнослужещите,
обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в
професионално направление „Военно дело“
в задочна форма на обучение, ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ осигурява система за натрупване
и трансфер на кредити.
(2) Целта на системата по ал. 1 е да осигури
на курсантите, студентите и военнослужещите,
обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в
професионално направление „Военно дело“
в задочна форма на обучение, възможност
за изборност на дисциплини, самостоятелна
работа и мобилност на основата на взаимно
признаване на отделни периоди на обучение,
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които съответстват на част от учебния план
на специалността и образователно-квалификационната степен.
(3) Кредитите са оценка на задълженията,
които курсантите, студентите и военнослужещите, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
в професионално направление „Военно дело“
в задочна форма на обучение, трябва да изпълнят по дадена дисциплина или модул като
част от общите задължения, необходими за
успешно завършване на една учебна година
или семестър.
(4) По всяка дисциплина кредитите се формират от хорариум от лекции и от практически и семинарни упражнения, самостоятелна
работа (в лаборатории, библиотеки, курсове
и др.), положени изпити и други форми на
оценяване, определени от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Кредитите могат да се присъждат и
за участие в практика и за защитена курсова работа или дипломна работа, когато тези
дейности са част от учебния план.
(5) Кредитите по ал. 3 се присъждат на курсанти, студенти и военнослужещи, обучавани
за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално
направление „Военно дело“ в задочна форма
на обучение, които са завършили успешно
съответната учебна дисциплина и/или модул
чрез полагане на изпит или друг начин на оценяване, определен по реда на този правилник.
(6) Системата по ал. 1 се основава на 60
кредита за учебна година или 30 кредита за
семестър, разпределени по учебни дисциплини и/или модули, съгласно учебния план на
специалността и образователно-квалификационната степен.
(7) Условията и редът за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити
се определят в правила за организиране на
студентската мобилност и на системата за
натрупване и трансфер на кредити, приети
от Академичния съвет.
Раздел VI
Държавни изпити и дипломни работи
Чл. 135. (1) Обучението за всяка специалност за придобиване на образователноквалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ завършва с държавен изпит или
със защита на дипломна работа в съответствие
с учебния план.
(2) Допускането до държавен изпит се извършва със заповед на началника на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ по предложение на декана
на факултета.
(3) До държавен изпит или до защита на
дипломна работа се допускат обучаеми, които
са изпълнили изискванията на учебния план.
(4) Обучаеми, неизпълнили изискванията
по учебния план на специалността, включи-

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

телно за учебно-плавателната практика, не
се допускат до държавен изпит и до защита
на дипломна работа.
(5) Дейността по подготовката и провеждането на държавните изпити и защитата на
дипломните работи се регламентира от актове,
приети от Академичния съвет на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“.
(6) Курсантите, студентите и военнослужещите, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
в професионално направление „Военно дело“
в задочна форма на обучение, изпълнили задълженията си по учебния план, получават
дипломи за завършено висше образование на
съответната образователно-квалификационна
степен.
(7) Диплома за завършена образователно-квалификационна степен се издава след
изпълнение на изиск вани ята по у чебни я
план, включително за учебно-плавателната
практика, независимо от календарния срок
на обучение.
Чл. 136. (1) Държавният изпит или защитата на дипломната работа се провежда
пред държавна изпитна комисия, в състава
на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели. В комисията могат
да се включват и хабилитирани в съответната
научна област лица от други висши училища,
както и специалисти от съответната професионална област.
(2) Съставът на държавната комисия се
утвърждава от министъра на отбраната и се
назначава със заповед на началника на училището за срок една година.
Чл. 137. (1) Държавните изпити се провеждат в две сесии: редовна и поправителна.
(2) Държавните изпити от няколко части
може да се провеждат в отделни дни.
Чл. 138. (1) Випускниците, получили на
държавен изпит слаба оценка, се допускат
до полагане на останалите държавни изпити.
(2) Випускниците, които не са издържали
държавните изпити, се явяват на поправителна
сесия, която се организира не по-рано от две
седмици след редовната.
Чл. 139. При неуспешна защита на дипломната работа на дипломанта по предложение
на изпитната комисия се определя дата за
явяване на поправителна защита по същата
дипломна работа или да разработи нова, която
да защити със следващия випуск.
Чл. 140. (1) При неявяване на випускник на
държавен изпит или на защита на дипломна
работа по уважителни причини в определения
по график срок председателят на държавната
изпитна комисия съгласувано с началника
на училището определя реда и времето за
провеждане на държавните изпити или за
защита на дипломните работи.
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(2) При неявяване на випускник на държавен
изпит или на защита на дипломна работа в
определения по график срок по неуважителни
причини държавната изпитна комисия записва
в протокола „не се явил“ и му поставя оценка
„слаб“ (2,00).
Чл. 141. (1) Получилите повторно слаби
оценки студенти могат да се явят в срок до
три години на държавен изпит и защита на
дипломна работа в рамките на държавната
изпитна сесия.
(2) Получилите повторно слаби оценки курсанти могат да се явят в срок до една година
на държавен изпит и защита на дипломна работа в рамките на държавната изпитна сесия.
(3) На лицата по ал. 1 и 2 се издава академична справка.
(4) Недопуснатите до държавен изпит и до
защита на дипломна работа студенти поради
неизпълнение на изискванията на учебния
план за учебна плавателна практика (плавателен стаж) се допускат до държавен изпит
след изпълнение на изискванията.
Чл. 142. (1) Изпитните програми и графикът за провеждане на държавните изпити се
утвърждават от началника на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“. Те се предоставят на випускниците
не по-късно от три месеца преди определените
дати на изпитите.
(2) Изпитните билети и задачи се утвърждават от председателя на държавната изпитна
комисия и се съхраняват по ред, установен от
началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
Чл. 143. (1) Темите на дипломните работи
се предлагат от началниците/ръководителите
на катедри и се утвърждават от деканите на
факултети.
(2) Темите на дипломните работи, разработващите ги дипломанти и ръководителите
на дипломните работи се обявяват със заповед на началника на училището до края
на първия месец от началото на последната
учебна година.
(3) Заданията за дипломните работи се
връчват на дипломантите не по-късно от
един месец от началото на последната учебна година.
Чл. 144. (1) Дипломантът представя завършената дипломна работа на ръководителя си
не по-късно от 15 дни преди защитата.
(2) Ръководителят представя на началника
на катедрата дипломната работа, писмен отзив
и оценка на работата не по-късно от 15 дни
преди деня на защитата.
(3) Рецензентите се обявяват със заповед на
началника на училището по предложение на
декана на факултета не по-късно от един месец
преди деня на защитата.
(4) Дипломантът се допуска до защита
независимо от предложената от рецензента
оценка на дипломната работа.
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Чл. 145. За всеки проведен държавен изпит
(защита на дипломна работа) се съставя изпитен протокол, който се подписва от председателя и членовете на комисията. Протоколът
се представя на председателя на държавната
изпитна комисия.
Чл. 146. Председател ят на държавната
изпитна комисия представя общия протокол
на началника на училището не по-късно от
седем дни след приключването на държавните
изпити и защитата на дипломните работи.
Чл. 147. Жалбите на випускниците по въпроси, свързани с държавните изпити или със
защитата на дипломните работи, се разглеждат от председателя на държавната изпитна
комисия. Решенията по тях трябва да бъдат
взети преди приключването на изпитната сесия, а когато се отнасят до последния изпит
или защита – до една седмица от тяхното
провеждане.
Раздел VII
Придобиване на образователна и нау чна
степен „доктор“ и научна степен „доктор на
науките“
Чл. 148. (1) Придобиването на образователна и научна степен „доктор“ и научна
степен „доктор на науките“ се осъществява по
акредитирани от НАОА докторски програми
при условията и по реда на Закона за висшето
образование.
(2) За докторанти могат да кандидатстват
лица с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, а когато са военнослужещи – и със сертификат за владеене
на английски или френски език по стандарта
на НАТО STANAG 6001 на ниво, определено
в акт на министъра на отбраната.
(3) Обучението за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ се осъществява в редовна, в задочна, в самостоятелна или
в дистанционна форма на обучение. Редовната
и самостоятелната форма на обучение са с
продължителност до 3 години, а задочната и
дистанционната – до 4 години.
(4) Обучението за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ се извършва
в първично звено на училището – наричано
по-долу „обучаваща катедра“, където има
поне едно хабилитирано лице от съответното
акредитирано професионално направление.
Чл. 149. (1) Приемът в редовна или задочна
докторантура се извършва с конкурс, който
се провежда не по-рано от един месец след
изтичането на срока за подаване на документи
съгласно Закона за развитието на академичния
състав на Република България.
(2) Конкурсът се обявява в „Държавен
вестник“ и на интернет страницата на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“.
(3) Конкурсите за прием в редовна и задочна докторантура за нуждите на Въоръжените
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сили се провеждат по утвърдени от министъра на отбраната теми, по предложение на
Академичния съвет, внесено от началника на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
Чл. 150. Придобиването на научна степен
в училището се урежда с приет от Академичния съвет правилник за развитието на
академичния състав.
Г л а в а

ш е с т а

С ИС Т Е М А З А У П РА В Л Е Н И Е Н А
К АЧЕСТВОТО
Чл. 151. (1) Системата за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,
наречена за краткост Система за управление
на качеството (СУК), е предназначена да
контролира, поддържа и управлява качеството
на образованието и на академичния състав.
(2) Системата за управление на качеството
във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е разработена,
документирана и внедрена в съответствие с
изискванията на действащия международен
стандарт ISO 9001.
Чл. 152. (1) Основен организационен документ на СУК във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е
Наръчникът по качеството, който се приема
от Академичния съвет.
(2) В Наръчника по качеството се дефинират:
1. политиката и целите по качеството;
2. контекстът на училището, включващ
определяне на потребностите и очакванията
на заинтересованите страни, вътрешните и
външните обстоятелства, влияещи на способността му за постигане на заложените цели,
както и процесите, които протичат в СУК;
3. рисковете и възможностите пред ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ и действията за тяхното
овладяване с цел повишаване качеството на
обучение;
4. ангажираността на ръководството и отговорниците за изпълнението на дейностите
в СУК;
5. документираната информация, включваща всички процедури, съпътстващи дейността
на училището (правилници, вътрешни правила, методики, формуляри и др.), които трябва
да се прилагат или изпълняват за достигане и
поддържане на високо качество на учебната
дейност;
6. оценяването на резултатността чрез системата за наблюдение, анализ и подобрения
в работата;
7. измеримите критерии за оценяване на
учебната дейност;
8. системата за проучване мнението на
обучаемите, на потребителите на кадри, както
и на всички останали заинтересовани страни;
9. организацията и провеждането на вътрешните одити и прегледа от ръководството.
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Чл. 153. Основни принципи за изграждането на СУК са:
1. интегриране на СУК в цялостната дейност на училището;
2. определяне на политика и цели, изцяло
съвместими със стратегия, мисия и контекст
на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
3. оповестяване на политиката, целите и
организацията на СУК;
4. приобщаване, мотивиране и насочване на
академичния състав и останалите служители
да допринасят за постигане на поставените
цели;
5. насърчаване използването на процесния
подход и мисленето, основано на риска;
6. обучение и сертифициране на лицата
от СУК;
7. непрекъснато проучване на трудовия
пазар, интересите и мнението на обучаемите,
очакванията и изискванията на заинтересованите страни;
8. използване на система за външен контрол
за определяне на съответствието на системата
на изискванията на стандарта.
Чл. 154. (1) Системата за управление на
качеството се основава на анализирането
на данните за планирането, провеждането
и ефикасността на учебния процес и всички
съпътстващи дейности.
(2) Функционирането на Системата за
управление на качеството предвижда непрекъснато управление и взаимна връзка между
процесите:
1. планиране на обучението и отговорност
на ръководството;
2. управление на учебния процес и ресурсите;
3. провеждане на обучението;
4. наблюдения, анализ и подобрения.
Чл. 155. (1) Отговорни лица от Системата
за управление на качеството са:
1. упълномощен представител на ръководството;
2. вътрешни одитори;
3. отговорници по качеството в катедрите.
(2) Отговорните лица от СУК се назначават със заповед на началника на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“.
(3) Отговорностите по СУК на лицата по
ал. 1 са описани в Наръчника по качеството.
Чл. 156. (1) Отговорните лица по качеството наблюдават учебно-възпитателния процес,
извършват одиторска дейност, анализират и
обобщават резултатите от проведените анкети,
проучвания на мнения и отзиви, като акцентират вниманието си върху внедряването на
политиката и целите на качеството, оценявайки качеството на крайния продукт – випускниците на училището. Знанията и уменията,
придобити от випускниците, се оценяват на
база въведените критерии за успех от семестриални и държавни изпити, реализацията
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им на трудовия пазар, данните от получени
отзиви на потребители на кадри, анкети за
удовлетвореността на самите обучаеми като
клиенти и т. н.
(2) Отговорните лица по качеството на
основата на проведените наблюдения и одити при необходимост изработват анализи и
предложения до ръководството на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“ за предприемане на действия с
цел подобряване на качеството на обучение,
както и на Системата за управление на качеството, в съответствие с изискванията на
стандарта ISO 9001.
Чл. 157. (1) За проучване на мнението на
обучаемите е разработена процедура, приета
от Академичния съвет.
(2) Статистическата съвкупност обхваща
обучаемите от всички образователно-квалификационни степени, форми на обучение
и специалности по предварително изготвен
график. Източник на сведения е анкета на
обучаемите на хартиен или електронен носител, която се осъществява посредством
разработени за целта въпросници.
(3) На база резултатите от анкетите се
изготвят обобщени анализи, които се предоставят на:
1. титуляря на дадена дисциплина от учебен план – за резултати, касаещи водената
дисциплина;
2. началниците/ръководителите на катедри – за резултатите, касаещи водените в съответната катедра дисциплини или касаещи
водещата за катедрата специалност, като
началникът/ръководителят на съответната
катедра запознава с резултатите катедрения
съвет;
3. деканите – за всички резултати, касаещи
преподаваните във факултета дисциплини,
както и водените от факултета специалности;
деканът, от своя страна, запознава членовете
на факултетния съвет;
4. заместник-началника по у чебната и
научната част, който запознава членовете на
Академичния съвет.
Г л а в а

с е д м а

МЕТОДИЧЕСК А ДЕЙНОСТ
Чл. 158. Основната цел на методическата
дейност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е осигуряването на високо качество и ефективност на
обучението чрез усъвършенстване на организацията, формите и методите за провеждане
на учебния процес.
Чл. 159. Основно съдържание на методическата дейност е:
1. провеждане на научни изследвания по
проблемите на методиката на обучение и
възпитание;
2. експериментиране и прилагане в учебния
процес на нови и усъвършенствани методи
и форми;
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3. провеждане на научни конференции, семинари и съвещания по методически въпроси;
4. заседания по методически въпроси на
Академичния съвет, факултетните и катедрените съвети;
5. провеждане на показни, открити, пробни
и други методически занятия;
6. подготовка и обсъждане на доклади за
акредитации и одити.
Чл. 160. (1) Общото ръководство на методическата дейност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
се осъществява от заместник-началника по
учебната и научната част.
(2) Непосредственото ръководство на методическата дейност се осъществява от деканите
на факултети и началниците/ръководителите
на катедри.
(3) Методическата дейност в училището,
факултетите и катедрите се планира в отделни
раздели на годишните и месечните планове.
Чл. 161. Основните въпроси, обсъждани
на методически заседания в катедрите, са:
1. целите, структурата и съдържанието на
учебните програми;
2. организацията, формите и методите за
провеждане на учебния процес по дисциплините на катедрите и на показни, открити,
пробни и други занятия;
3. резултатите от провежданите в катедрите
научни изследвания в областта на методиката
на учебния процес;
4. разработените учебници, учебни и методически помагала за семинарни, лабораторни
и практически занятия, упражнения, тренировки и други материали за учебния процес;
5. организацията и ефективността на учебната практика;
6. използването на учебно-материалната
база и нейното развитие;
7. новостите в областта на методиката на
обучение във висшите училища.
Чл. 162. За обсъждане на методически
въпроси, засягащи две и повече катедри, се
провеждат съвместни заседания.
Чл. 163. Повишаването на методическата
подготовка на академичния състав във ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ се осъществява чрез:
1. участие в работата на научни конференции, семинари, съвещания и други форми по
методически въпроси;
2. участие в научни изследвания по методически въпроси;
3. разработване на учебници, учебни и методически помагала, семинарни, лабораторни,
практически занятия, упражнения, тренировки
и други материали за учебния процес;
4. самостоятелно изучаване на въпроси от
областта на педагогиката и методиката на
обучение във висшите училища;
5. присъствие на показни, открити и пробни
занятия в катедрата и участие в обсъждането
им.
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Чл. 164. Обемът и качеството на методическата дейност на членовете на академичния
състав се оценяват при атестирането им.
Г л а в а

о с м а

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСК А И ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ И ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Чл. 165. Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се извършват научноизследователска и иновационна дейност и приложни изследвания в областта на военноморските аспекти на отбраната
и сигурността, корабоплаването, морските
технологии и други области на науката.
Чл. 166. Научноизследователската и иновационната дейност и приложните изследвания
се провеждат в съответствие с националната
политика в областта на научните изследвания, научната политика на Министерството
на отбраната и потребностите на морската
индустрия на Република България при условия и по ред, определени в акт, приет от
Академичния съвет.
Г л а в а

д е в е т а

ИЗДАТЕЛСК А, ПУБЛИК АЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Чл. 167. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ развива
собствена издателска дейност съгласно действащото законодателство.
Чл. 168. (1) Издателската дейност в училището има за цел издаване на учебници и
учебни помагала, необходими за осъществяването на учебния процес, и на други издания.
(2) Издателската дейност се ръководи от
заместник-началника на училището по учебната и научната част.
(3) Редът и организацията на издателската
дейност се определят с правилник за издателската дейност, приет от Академичния съвет.
Чл. 169. (1) Издателската дейност осигурява:
1. редактирането и издаването на периодичното академично списание;
2. отпечатването на материали от научни
сесии, конференции, съвещания и семинари.
(2) За организирането издаването на периодичното академично списание началникът на
училището назначава редакционна колегия.
Дейността на редакционната колегия се определя с правилник, приет от Академичния
съвет.
Чл. 170. Издателската дейност в училището
се планира от Научната секция за изследвания,
морски иновации и перспективни технологии
по предложения на факултетите. Плановете и
отчетите за тяхното изпълнение се обсъждат
и приемат от Академичния съвет.
Чл. 171. (1) Публикационната дейност на
академичния състав от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се води на системен отчет.
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(2) Приоритетни са публикациите и цитиранията, отразени в световните индекси
за научно цитиране и интегрираните в тях
регионални индекси за научно цитиране.
Чл. 172. Ежегодно резултатите от публикационната дейност за предходната календарна година се анализират на заседание на
Академичния съвет.
Чл. 173. Данните от публикационната активност на академичния състав се използват
при процедури за хабилитация, атестиране
на професорско-преподавателския състав и
докторантите, участие в конкурси за научноизследователски и образователни проекти, при
номинации за научни награди и др.
Чл. 174. (1) Информационната дейност във
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ има за цел да осигури
необходимата информация на академичния
състав и на обучаемите за пълноценно изпълнение на задълженията им и за осигуряване
качеството на обучението, както и публичност
на постиженията на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
сред националните и международните професионални и академични среди.
(2) Информационната дейност се осигурява чрез:
1. автоматизирана библиотечно-информационна система;
2. вътрешна информационна система за
управление на качеството на обучението;
3. информационен център за обучаемите;
4. вътрешни компютърни мрежи, които
могат да бъдат свързани с други ведомствени,
национални и глобални среди;
5. компютърна система за WEB базирано
и дистанционно обучение;
6. интернет страницата на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ и страници на научноизследователски и иновационни проекти;
7. връзките с обществеността и популяризирането на дейността на ВВМУ„Н. Й. Вапцаров“
в публичното национално и международно
пространство.
Г л а в а

д е с е т а

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Чл. 175. (1) Физическото възпитание и
спортът във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ са задължителни елементи от професионалната подготовка, възпитателния процес и двигателния
режим на военнослужещите и обучаемите и
по категории се реализират чрез:
1. задължителни и факултативни учебни
занятия (за курсантите, студентите и обучаващите се военнослужещи);
2. специализирана психо-физическа подготовка (за курсантите);
3. спортномасова работа (за курсантите);
4. спортни тренировки и участие в спортни
състезания;
5. спорт в свободното време.
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(2) Провеждането на физическото възпитание и спорта във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,
както и проверката и оценката на физическата
подготовка на военнослужещите и курсантите,
се извършва съгласно изискванията на нормативните актове по физическа подготовка,
възпитание и спорт в Република България, актовете на министъра на отбраната по ръководство на физическа подготовка и организиране
на спортната дейност във въоръжените сили.
Чл. 176. (1) Спортната дейност във ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ има за цел:
1. осигуряване правото и възможността на
всеки да спортува;
2. изграждане на ценностна система чрез
спорта;
3. формиране на здравословен начин на
живот;
4. развитие на спорта от доброволни организации.
(2) Ежегодно спортната дейност във ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ се организира от спортен
съвет в изпълнение на ведомствения спортен
календар по чл. 28, ал. 2 и 4 от Закона за
физическото възпитание и спорта.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Чл. 177. Международната дейност обхваща:
1. сключване на договори за сътрудничество с чуждестранни научни и образователни
институции;
2. сдружаване с други висши училища от
чужбина;
3. обучение и повишаване на квалификацията на чуждестранни курсанти, студенти,
докторанти и специализанти;
4. иницииране, организиране и участие
в меж дународни нау чни и образователни
проекти;
5. иницииране, организиране и участие в
международни научни форуми;
6. размяна на делегации и обмeн на опит;
7. обмен и мобилност на академичен състав
и обучаеми;
8. повишаване на квалификацията на академичния състав в образователни и научни
институции в чужбина;
9. участие в международни организации на
висши военни и граждански училища.
Чл. 178. (1) Международната дейност на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се осъществява с
решение на Академичния съвет.
(2) Всички международни дейности, касаещи отбраната и сигурността на страната, се
съгласуват с министъра на отбраната.
Чл. 179. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ развива
международна дейност чрез двустранно сътрудничество с други военноморски академии,
институции и сходни учебни и научноизследователски организации, както и организации с
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предмет на дейност в приоритетни за ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ направления.
Чл. 180. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ членува
в международни организации и структури в
съответствие с решенията по чл. 24, ал. 7,
т. 22 и 23 от този правилник.
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 181. (1) Планирането и разходването
на финансовите средства във ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ се извършва въз основа на програмния принцип за управление на ресурсите за отбрана, приет от Министерството на
отбраната.
(2) ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ участва в
процеса на планиране, програмиране и бюджетиране чрез разработване на програмен
меморандум за шестгодишен период.
Чл. 182. (1) ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ съставя, изпълнява, приключва и отчита бюджет.
(2) Бюджетът за съответната година се
формира от:
1. субсидии от държавния бюджет чрез
трансфер от бюджета на Министерство на
отбраната;
2. трансфер от други програми от програмната структура на Министерството на
отбраната за допълнително поставени задачи
на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
3. дарения, завещания и спонсорство;
4. собствени приходи от постъпления от
научноизследователска и експертно-консултантска дейност, от такси за кандидатстване
и обучение, от следдипломна квалификация и
от други дейности, свързани с учебния процес;
5. финансова помощ от общините;
6. преходен остатък от предходната година
съгласно действащото законодателство.
(3) Сроковете за изготвяне на годишния
бюджет се определят от началника на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ въз основа на указанията
по планирането и разходването на бюджета
съгласно действащите нормативни документи
в областта на публичните финанси.
Чл. 183. Собствените приходи от такси за
кандидатстване, за обучение и приходи от
обучение срещу заплащане се разходват целесъобразно съгласно разпоредбите на Закона
за висшето образование по ред, определен от
Академичния съвет.
Чл. 184. (1) Проектът на бюджета се внася
от началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за
обсъждане и приемане от Академичния съвет.
(2) Приетият от Академичния съвет бюджет за съответната година се представя за
утвърждаване от министъра на отбраната.
Чл. 185. Бюджетът на основните звена се
разработва на базата на утвърдена методика
и се приема от Академичния съвет съгласно
разпоредбите на Закона за висшето образовние.
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Чл. 186. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ разработва самостоятелна счетоводна политика,
съобразена със счетоводната политика на
Министерството на отбраната, която се приема от Академичния съвет и се утвърждава
от началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
Чл. 187. Контролът на разходите по бюджета
на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се осъществява
чрез прилагане на Закона за счетоводството,
счетоводната политика на Министерството на
отбраната и на училището, както и изградената
система за финансово управление и контрол.
Чл. 188. Системата за финансово управление и контрол се приема от Академичния
съвет и включва система за предварителен
контрол и система за двоен подпис по отношение на поемане на задължения и извършване
на разходи.
Чл. 189. Разпределението на бюджета, както
и тримесечните и годишният отчет за изпълнението на бюджета се приемат от Академичния съвет. Годишният отчет се публикува на
интернет страницата на училището.
Г л а в а

т р и н а д е с е т а
ЛОГИСТИКА

Чл. 190. Логистичното осиг у ряване на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се организира съгласно действащото законодателство, актовете
на министъра на отбраната и заповедите на
началника на ВВМУ.
Чл. 191. (1) Ръководството и контролът на
логистичното осигуряване във ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ се осъществяват от началника на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
(2) Изпълнението на логистичните дейности във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се възлага
на структури, отговарящи за логистичното
осигуряване.
(3) Структурите, отговарящи за логистичното осигуряване, се ръководят от началници,
непосредствено подчинени на заместник-началника по административната част и логистиката.
Чл. 192. (1) Инфраструктурата на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ включва предоставени за
управление или ползване недвижими имоти.
(2) Имотите се управляват и ползват според тяхното предназначение в съответствие и
съгласно действащото законодателство.
Чл. 193. (1) Експлоатацията на сградния
фонд и видовете имущества се извършва в
съответствие с изискванията на противопожарните норми.
(2) Основните и допълнителните противопожарни мероприятия се организират и
провеждат със заповед на началника на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ съгласно действащата нормативна уредба.
(3) Личният състав от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е длъжен да познава и спазва правилата
за пожарна безопасност.
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Чл. 194. Ръководството и координирането на мероприятията за противопожарната
безопасност се осъществяват от постоянно
действащи комисии и длъжностни лица, назначени със заповед на началника на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“.
Г л а в а

ч е т и р и н а д е с е т а

СИМВОЛИ, ПРАЗНИЦИ И РИТУАЛИ
Чл. 195. (1) Символите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ са бойно знаме, флаг на ВВМУ, химн,
печати и лого на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
(2) Формата на бойното знаме на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ и редът за неговото връчване и използване се определят от министъра
на отбраната. Знамето се съхранява по ред,
определен от Устава за войскова служба на
Въоръжените сили на Република България
и заповед на началника на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“.
(3) Формата на флага на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ се утвърждава от министъра на
отбраната, а редът за неговото използване
се определя от началника на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“.
(4) Химн на училището е маршовата песен
„Чеда сме ние на морето“.
(5) Печатите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
се съхраняват и се поставят на официални
документи на училището по ред, определен
в заповед на началника на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“.
(6) Логото на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
представлява:
1. изобра жение на лъв като фрагмент
върху щита от герба на Република България,
символизиращ, че ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е
българско висше училище;
2. стилизирана котва, която символизира,
че ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е училище за
обучение на кадри с морско образование и
квалификация;
3. стилизирано опънато от вятъра платно
под формата на дъга, което символизира старото моряшко пожелание „Попътен вятър“;
4. стилизирано изображение на земното
кълбо, което символизира статута на „одобрено образование“ от Морската администрация
на Република България и от Международната
морска организация, както и плаването на
випускниците на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ под
български и чужд флаг;
5. годината на основаване на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“.
(7) Празници на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ са:
1. Денят на създаването на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ – 9 януари;
2. Денят на славянската писменост и култура – 24 май;
3. Денят на народните будители – 1 ноември;
4. Патронен празник – 7 декември;
5. Денят на студентите – 8 декември.
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(8) Ритуали на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ са:
1. тържествено откриване на учебната година;
2. тържествена промоция и връчване на
дипломите на студентите випускници;
3. производство в първо офицерско звание и връчване на дипломите на курсантите
випускници;
4. полагане на военна клетва от курсантите;
5. удостояване с почетно звание „Доктор
хонорис кауза“ в изпълнение на решение на
Академичния съвет.
(9) Празниците по ал. 7, т. 3 и 5 са неучебни дни за ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
(10) Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
може да определя и други символи, награди,
празници и ритуали по предложение на Академичния съвет.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 2. В шестмесечен срок от влизането в
сила на този правилник другите правилници на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, приети на основание
чл. 37 от Закона за висшето образование, се
привеждат в съответствие с него.
§ 3. До приемане на правилниците по § 2 се
прилагат действащите правилници, доколкото
не противоречат на този правилник.
§ 4. С влизането в сила на този правилник
не се прекъсва мандатът на изборните органи
за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
§ 5. Изпълнението на този правилник се
възлага на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
§ 6. Правилникът влиза в сила от 1 ноември 2018 г.
Министър:
Красимир Каракачанов
9723

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 49 от 2004 г. за поддържане на картата на
възстановената собственост (обн., ДВ, бр. 102
от 2004 г.; попр., бр. 113 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 59 от 2015 г. и бр. 21 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 9:
а) точка 2 се отменя;
б) точка 3 се изменя така:
„3. декларация по образец (приложение
№ 16) за поверителност и неразпространение
на данните;“.
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2. В ал. 10 след думите „Закона за защита
на личните данни“ се добавя „и разпоредбите
на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и
свободното движение на такива данни“.
§ 2. В чл. 4 след думата „чл. 37в“ се добавя
„и чл. 37ж“.
§ 3. В чл. 18, ал. 3 думата „нея“ се заменя
с „него“.
§ 4. В чл. 44 след думите „чл. 37в“ се добавя „и чл. 37ж“.
§ 5. В чл. 45а ал. 1 – 4 се изменят така:
„Чл. 45а. (1) Общинската служба по земеделие предоставя безвъзмездно данни на
държавни органи – разпоредители с бюджет,
и общини – графична информация за граници на имоти, попадащи в обхвата на КВС и
КК и КР, представени като географска база
данни във формат ArcView Shapefile, poligon,
геодезическа проекция UTM, координатна
система WGS`84, Зона 35 – Север (наричан
SHP файл) и файлове (Viewer DBF файл), съдържащи информация за регистрираните от
титуляри в ОСЗ правни основания (наричан
DBF файл).
(2) По искане на собственици и/или ползватели на земеделски и горски имоти ОСЗ
предоставя данните по ал. 1 за собствените
им и/или ползваните от тях имоти, за които
са регистрирали в ОСЗ по местонахождение
на имотите основание за ползване.
(3) За получаване на данните по ал. 1
правоимащите лица или упълномощени от
тях лица подават в ОСЗ заявление по образец
(приложение № 13), към което се прилага
оптичен носител за записване на данните.
(4) Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и
по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното
управление или чрез лицензиран пощенски
оператор. Данните се предоставят в срок до
7 дни от постъпване на заявлението, за което
се съставя приемно-предавателен протокол в
два екземпляра – по един за страните.“
§ 6. В чл. 47 след думите „Министърът
на земеделието, храните и горите“ се добавя
„или упълномощени от него лица“.
§ 7. В чл. 48 ал. 3 се изменя така:
„(3) Протоколът на комисията по ал. 2 се
одобрява от директора на ОД „Земеделие“.“
§ 8. В чл. 49, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. регистър на договорите за наем и за
аренда съгласно утвърдените по реда на чл. 37б,
ал. 7 от ЗСПЗЗ правила за регистрация на
договорите за наем и за аренда на земеделската земя.“
§ 9. В чл. 50 ал. 1 се отменя.
§ 10. В чл. 52 в изречение първо думата
„заинтересувани“ се заменя с „правоимащи“.
§ 11. Приложение № 13 към чл. 45а, ал. 3
се изменя така:
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„ Приложение № 13
към чл. 45а, ал. 3

ДО
НАЧАЛНИК А НА ОСЗ
............................................................

вх. № .................../......................

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВА ИНФОРМАЦИЯ в SHP и/или DBF формат
1. Данни за собственик:
ИМЕ
ЕГН
2. Данни за ползвател:
ИМЕ
ЕИК/БУЛСТАТ
3. Адрес за кореспонденция:

, e-mail:

ул.
ж.к., кв.

№
бл.

вх.

ап.

гр./с.
обл.
пощ. код
Желая да получа цифрова информация за собствените и/или ползваните от мен имоти, попадащи в
обхвата на КВС и/или КККР, в SHP и/или DBF формат за следните имоти:
№
Землище
ЕКАТТЕ
Имоти № .....................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Подпис/Печат*:
*Печат се поставя от
юридическите лица/ЕТ
При изпълнение на заявлението Ви данните се предоставят на осигурено от Вас записващо устройство (USB – флаш памет, оптичен носител) с подходящ капацитет или на посочения e-mail. Заявителят
няма право да разпространява получената информация, както и да я предоставя за ползване на трети
лица (физически и юридически).
Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5
и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
Приложение: записващо устройство (USB – флаш памет, оптичен носител)

“
§ 12. Приложение № 14 към чл. 45а, ал.3, т. 1 се отменя.
§ 13. Приложение № 15 към чл. 1, ал. 9 се изменя така:
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„ Приложение № 15
ДО
Министерство на земеделието,
храните и горите

към чл. 1, ал. 9

вх. № ............../..................

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВА ИНФОРМАЦИЯ в ZEM формат
1. Данни за юридическо лице/ЕТ
ИМЕ
ЕИК/БУЛСТАТ
УПРАВИТЕЛ

2. Данни за физическо лице
ИМЕ
ЕГН
3. Адрес за кореспонденция:
, e-mail:
ул.
№
ж.к., кв.
бл.
вх.
ап.
гр./с.
обл.
пощ. код
Желая да получа цифрова информация от КВС в ZEM формат с цел изработване на ................................. за
следния обхват на проекта:
№
Землище
ЕКАТТЕ
Имоти № .........................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Подпис/Печат*:
*Печат се поставя от
юридическите лица/ЕТ
При изпълнение на заявлението Ви данните се предоставят на осигурено от Вас записващо устройство
(USB – флаш памет, оптичен носител) с подходящ капацитет или на посочения e-mail.
Заявителят няма право да разпространява получената информация, както и да я предоставя за ползване
на трети лица (физически и юридически).
Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5
и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
При непредставяне на документ за платена такса готовата информация не се предоставя на заявителя.
Приложения:
1. декларация по чл. 1, ал. 9, т. 3 за поверителност и неразпространение на получените данни (приложение № 16);
2. оптичен носител (CD – R диск) с трасе/полигон в dxf формат на версия R12 на AutoCAD;
3. записващо устройство (USB – флаш памет, оптичен носител) за запис на исканата цифрова информация.

“
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§ 14. Приложение № 16 към чл. 1, ал. 9,
т. 3 се изменя така:
„ Приложение № 16
към чл. 1, ал. 9, т. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ
Долуподписаният/ата ....................................
............................................................................... ,
ЕГН ......................., л.к. № ................................. ,
издадена на ........................ г. от МВР гр. ......... ,
адрес за кореспонденция: ..................................
................................................................................
В качеството си на ........................................
................................................................................
(длъжност/позиция)
на основание разпоредбите на минимално ниво
на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни съгласно
разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 г. относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни
и Закона за защита на личните данни
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Запознат/а съм със:
– нормативната уредба в областта на защита
на личните данни;
– п олитиката и вътрешните правила за защита на личните данни на администратора
на лични данни;
– о пасностите за личните данни, обработвани от администратора на лични данни.
2. Поемам задължения за:
– н есподеляне на критична информация
между персонала (например идентификатори, пароли за достъп и др.);
– н еразпространение на личните данни, съдържащи се в предоставените ми цифрови
данни от КВС в ZEM формат; последните
няма да бъдат разпространявани и/или
предоставяни под каквато и да е форма,
продавани, давани под наем или на лизинг и в какъвто и да е файлов формат на
други физически и/или юридически лица;
– з а ползване материалите и данните само
за реализиране на посочения в заявлението проект;
– о безпечаване в достатъчна степен сиг у рност та, дост ъпа, съх ран яването и
обработването на предоставените ми
лични данни;
– у нищожаване на получената информация
по начин, непозволяващ възстановяването им.
Известна ми е отговорността, произтичаща
от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и Закона за защита
на личните данни.
Дата: ......../20...... г. 
Подпис: ....................
София
(...............)“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Член 45а, ал. 4 се прилага след привеждане функционалностите на информационна
система „Ферма“ за заявяване на данните по
електронен път.
§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
9630

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 22
от 9 октомври 2018 г.

за придобиване на квалификация по професията „Сондьор“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държ а вн и я т о бра зоват елен с т а н дар т (ДОС)
з а п ри до би в а не т о н а к в а л ифи к а ц и я по
професията 544040 „Сондьор“ от област на
образование „Производство и преработка“
и професионално направление 544 „Минно
дело, проучване и добив на полезни изкопаеми“ 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 к ва лификаци я
по професията 544040 „Сондьор“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на втора
с т епен на п рофесиона л на к ва л ифика ц и я
за специа лност та 5440401 „Проу чвателно
сондиране“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Ч л. 4 . (1) Държ а вн и я т о бра зоват елен
стандарт по чл. 1 определя изискванията
към кандидатите, описанието на професията,
единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията
към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт
за придобиване на квалификация по професията 544040 „Сондьор“ включва общата,
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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 „Сондьор“
Професионално направление:
544

Минно дело, проучване и добив на
полезни изкопаеми

Наименование на
професията:
544040

Сондьор

Специалности:

Степен на професионална квалификация

5440401 Проучвателно
сондиране

Втора

Ниво на квалификация Ниво на квалификация
според Европейската според Националната
квалификационна рам- квалификационна рамка (ЕКР) – 3
ка (НКР) – 3
1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона
за професионалното образование и обучение
(ЗПОО)
За придобиване на степен на професионална к ва лификаци я по професи ята „Сондьор“
от Списъка на професиите за професионално
образование и обу чение (СППОО) по чл. 6,
а л. 1 от ЗПОО (у т върден от минист ъра 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 равнище
към кандидатите са:
з а у ченици – завършено основно образование;
з а лица, навършили 16 години – завършен
първи гимназиален етап.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище п ри п родъл жаващо
п рофесиона лно обу чение с п ри добиване на
втора степен на професионална квалификация
е придобита първа степен на професионална
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квалификация по професия от област на образование „Техника“.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Сондьор“ или част от нея чрез валидиране
на придобити с неформално или информално
у чене резултати от у ченето се осъществява
съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията
и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от
министъра на образованието и науката (ДВ,
бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
2.1.1. Трудови дейности
Сондьорът работи със сондажни машини,
съоръжения и инструменти, с които се прокарват
сондажи за търсене и проучване на подземни
богатства – монтира всички сондажни машини
и съоръжения; наблюдава и оперира с всички
контролно-измервателни уреди и други индикатори; извършва подготвително-заключителни
работи, свързани със сондирането; извършва
спуско-подемни операции, електрометрични измервания, циментация и тампонаж на сондажи;
следи за техническото състояние на сондажите;
събира минерални образци и взема проби за
лабораторни анализи; извършва измервания
и записва резултати от измервани ята, като
попълва документи за извършени операции.
При извършване на своята дейност сондьорът спазва техническите и технологичните
изисквания за работа на сондите, съоръженията
и апаратите на работното място. Поддържа
чисто работното си място, събира битовите и
промишлените отпадъци на определените за
целта места, като спазва екологичните норми
и разпоредби в съответното производство.
Сондьорът носи отговорност за опазване на
машините и съоръженията, живота и здравето
на работещите и предотвратяване на тежки
травми, аварии др., като спазва утвърдените
проекти за търсене и проучване на подземните
богатства, геолого-техническите наряди, паспорти за работа, инструкциите за работа със
сондите, съоръженията и апаратите към тях и др.
Сондьорът изпълнява дейности, свързани с
адаптиране към потребностите на работното
място, отнасящи се за сложни нееднородни дейности, изискващи голяма сръчност или висока
прецизност на движенията. Полага сложен индивидуален труд, който е частично контролиран
при вземане на решения, определящи дейността
на работното място. Необходимо е да притежава отговорност за сондите, съоръженията и
апаратите при извършване на работи, засягащи
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безопасността на други лица с вероятност за
тежки травми, аварии и опасност за живота.
Услови ята на работа при изпълнение на
някои от длъжностите, които може да заема
сон дьорът, са свързани с работа под зем ята – п ри т еж к и м инно -г еолож к и услови я и
наличие на вредности в минните изработки
(активни и инертни газове, рудничен прах – силикозоопасен и експлозивен, топлина, влага и
др.), на открито – при тежки метеорологични
условия, повишено ниво на шума, замърсеност
на въздуха с висока степен на риск за живота.
При сондиране във водни басейни сондажните
платформи са в открито море.
Заемащите длъжности от единични групи
8113 „Машинни оператори на сондажно оборудване и сродни на тях“ и сондьорите задължително ползват специално работно облекло
и лични предпазни средства.
Работното време на сондьора е съобразено с
видовете дейности, извършвани при специфични
условия и рискове за живота и здравето, които
не могат да бъдат отстранени, ограничени или
намалени, независимо от предприетите мерки,
като намаляването на продължителността на
работното време води до ограничаване на рисковете за здравето на работниците и се определя
съгласно Наредбата за определяне на видовете
работи, за които се установява намалено работно
време – приложение № 1 към ПМС № 267 от
12.12.2005 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм.,
бр. 68 от 2006 г., бр. 10 и 67 от 2009 г.).
Сондьорът работи със сондова апаратура,
машини и съоръжения, инструменти, контролно-измервателни уреди и апарати към тях за
търсене и проучване на подземни богатства.
Необходимо е да познава и спазва правилниците, инструкциите и разпоредбите, свързани
с безопасността на труда и противопожарната
охрана на работното място, в т.ч. плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии за обекта
(ППЛА), аварийни и противопожарни планове,
инст ру к ции и изиск вани я в предпри ятието.
Използва справочна техническа литерат у ра,
проекти, паспорти, схеми, графици, чертежи и
др. Сондьорът работи със съвременни софтуерни
продукти за управление на сондажните машини,
съоръжения и апаратите към тях, познава и
използва средствата за комуникация на работното място. Предава информацията – кратко,
ясно и точно по комуникационните канали.
Ос ъщес т вя ва чес т и вът реш н и кон та к т и по
разнородни проблеми.
· При у п ра ж н я ва не т о на п р о ф е си я т а е
необходимо да познава и прилага следните законови или подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.): Наредба
№ 9 от 2003 г. за минималните изисквания за
осигуряване на безопасността и здравето на
работещите при добиване на подземни богатства
чрез сондиране, издадена от министъра на труда
и социалната политика (ДВ, бр. 79 от 2003 г.).
· Съгласно Наредба № 6 от 2006 г. за условията е реда за даване на разрешения за работа
на лица, ненавършили 18 години, издадена от
Министерството на труда и социалната поли-
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тика и Министерството на здравеопазването
(обн., ДВ, бр. 64 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 64
от 2017 г.) дейностите, извършвани под земята,
и работата при открит добив на полезни изкопаеми са включени в Списъка на процесите
и видовете работи, за които е забранено да се
извършват от лица, ненавършили 18 години.
· Съгласно чл. 6 на Наредба № РД-07-4 от
2015 г. за подобряване на условията на труд
на бремен н и рабо т н и ч к и и на рабо т н и ч к и
родилки или кърмачки (ДВ, бр. 46 от 2015 г.)
работничките и служителките не могат да бъдат
задължавани да изпълняват подземна работа в
мини освен в случаите, когато:
– з аемат ръководни длъжности, чиито задължения не налагат извършване на физическа работа;
– с а заети в санитарни и социални служби;
– в ъв връзка с обу чението си и с оглед
професионалната си подготовка трябва да
преминат практически стаж, при условие
че са навършили 18 години;
– з адълженията им понякога (не ежедневно)
налагат да слизат в подземните минни
разработки за извършване на работа, при
която няма физически труд.
2.1.2. Въ змож нос т и за п род ъ л жа ва не на
професионалното обучение
Придобилите втора степен на професионална
квалификация по професията „Сондьор“ могат
да продължат обучението си по професията
„Сондажен техник“, код 544030, трета степен на
професионална квалификация, както и по други
професии/специалности от професионално направление „Минно дело, проучване и добив на
полезни изкопаеми“, като част от обучението
по общата професионална подготовка и отрасловата професионална подготовка се зачита.
При продължаващо професионално обучение се организира обучение за усвояване на
единиците резултати от ученето, които лицата
не притежават.
2.1.3. 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.
Съгласно НКПД – 2011 придобилият втора
степен на професиона лна к ва лификаци я по
професията „Сондьор“ може да постъпва на
работа на длъжности от единични групи 8113
„Машинни оператори на сондажно оборудване
и сродни на тях“ от НКПД, на длъжността
8111-2034 „Сондьор“ от НКПД, както и на други
длъжности, допълнени при актуализиране на
НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ по видове професионална
подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка
· ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. Р У (Резул тат о т у чене) Позна ва и
спазва разпоредбите за осигу ряване
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на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
1.2. Р У Осъществява превантивна дейност
по опазване на околната среда
1.3. Р У Участва в овладяването на рискови
и аварийни ситуации
· ЕРУ 2. Икономика
2.1. Р У Познава основите на пазарната
икономика
2.2. Р У Познава основните характеристики
на дейността на дадено предприятие
· ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. Р У Познава основите на предприемачеството
3.2. Р У Формира предприемаческо поведение
ЕРУ по отраслова професионална подготовка
· ЕРУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии в професионалната дейност
4.1. Р У Участва в обработване на информация с ИКТ
4.2. Р У Осъществява комуникация посредством ИКТ
4.3. Р У Създава цифрово съдържание с ИКТ
· ЕРУ 5. Организиране на работния процес
5.1. Р У Организира работния процес на
работното място
5.2. Р У Изпълнява трудовите дейности в
работния процес
· ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
6.1. Р У Общува ефективно в работния екип
6.2. Р У Владее чужд език по професията
· ЕРУ 7. Техническо чертане
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7.1. Р
 У Познава основните принципи на
техническото чертане
7.2. Р У Разчита технически чертежи, схеми,
скици, изгледи, разрези, сечения и др.
· ЕРУ 8. Геология и минно дело
8.1. Р У Познава основите на геологията
8.2. Р У Познава основите на минното дело
ЕРУ по специфична професионална подготовка за професията „Сондьор“, специалност
„Проучвателно сондиране“ – втора степен на
професионална квалификация
· ЕРУ 9. Сондажно дело
9.1. Р У Познава приложението и същността
на проучвателното сондиране
9.2. Р У Познава техниката и технологията
за промиване на проучвателни сондажи
9.3. Р У Познава прокарването на проучвателни сондажи
9.4. Р У Позна ва извърш ва не т о на подготвителни дейности за въвеждане в
експлоатация на сондажите
9.5. Р У Познава вземането на п роби и
отделяне на образци от различните
скални разновидности в сондажа
9.6. Р У Познава дейностите по ремонт и
извеждане от експлоатация/консервация на проучвателни сондажи, както
и по ликвидиране на сондажи
· ЕРУ 10. Сондова техника
10.1. Р У Познава състава, предназначението, конструкцията и схемата на
разположението на сондовата техника
10.2. Р У Познава авариите в сондирането
и мерките за предотвратяването им

3.2. Описание на ЕРУ
ЕРУ по общата професионална подготовка
ЕРУ 1
Наименование на
единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Сондьор

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 1.1:

Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Знания:

· Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
· Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова
дейност
· Знае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за
осигуряване на ЗБУТ

Умения:

· Прилага необходимите мерки за защита
· Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности:

· Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
· Извършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
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Резултат от учене 1.2:

Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда

Знания:

· Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до
конкретната трудова дейност
· Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност
· Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци

Умения:

· Разпознава и съхранява опасни отпадъци и др., спазвайки технологията за събиране и рециклиране (ако е приложимо)

Компетентности:

· Изпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за опазване
на околната среда

Резултат от учене 1.3:

Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания:

· Знае основните рискови и аварийни ситуации
· Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
· Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
· Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения:

· Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
· Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
· Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
· Оказва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности:

· Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/или авария, и реагира адекватно
· Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Писмен изпит/тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане
на оценяването:

За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1:
Владее основни теоретични знания за:
· здравословни и безопасни условия на труд на работното място
· превантивна дейност за опазване на околната среда
· овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на пострадали
За средство 2:
· Избира най-подходящия тип поведение при зададените рискови ситуации
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 2
Наименование на
единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Сондьор

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания:

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

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
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Резултат от учене 2.2:

Познава основните характеристики на дейността на дадено предприятие

Знания:

· Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
· Дефинира основни икономически понятия

Умения:

· Обяснява основни икономически понятия

Компетентности

· Способен е да разграничи основните процеси в дейността на дадено предприятие

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
единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Сондьор

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания:

· Знае същността на предприемачеството
· Познава видовете предприемачески умения

Умения:

· Информира се за добри практики за успешно управление на предприятие

Компетентности:

· Информира управителя на фирмата за добри практики в областта предприемачеството

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

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 предприемачеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий
ЕРУ по отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4
Наименование на
единицата:

Използване на информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3
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Наименование на
професията:

Сондьор

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 4.1:

Участва в обработване на информация с ИКТ

Знания:

· Изброява интернет търсачки
· Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
· Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
· Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание

Умения:

· Използва търсачка за намиране на информация
· Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео,
уеб страници и др.)
· Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности:

· Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 4.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания:

· Изброява доставчици на услугата електронна поща
· Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
· Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
· Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Умения:

· Използва електронна поща
· Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
· Споделя файлове онлайн
· Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности:

· Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания:

· Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в
един формат (текст, таблици, изображения)

Умения:

· Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)

Компетентности:

· Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Средства за оценяване: Средство 1:
· Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по
зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по
електронната поща
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен/компютърен кабинет
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Критерии за оценяване: · Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
· Демонстрира основни знания, умения и компетентности, свързани с употребата
на ИКТ
ЕРУ 5
Наименование на
единицата:

Организиране на работния процес

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Сондьор

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3
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Резултат от учене 5.1:

Организира работния процес на работното място

Знания:

· Познава правилата за рационална организация на работното място
· Познава методите за нормиране на работния процес
· Познава нормативните документи, свързани с професията
· Описва основните работни процеси и дейности на работното място
· Описва организацията на работния процес в съответствие с поставените задачи

Умения:

· Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
· Спазва организацията на работа на работното място и обекта
· Спазва проектите, инструкциите и паспортите, свързани с професията и работното място
· Подготвя работното място за изпълнение на поставените задачи

Компетентности:

· Предлага и обосновава необходимостта от промени в работния процес
· Способен е самостоятелно и/или в екип да участва в работния процес на работното си място
· Способен е да организира правилно работното си място

Резултат от учене 5.2:

Изпълнява трудовите дейности в работния процес

Знания:

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

Умения:

· Спазва етичните норми на поведение
· Спазва етапите на технологичния процес и разпределението на видовете дейности, предвидени за изпълнение на работното място
· Спазва изискванията за изпълнение на видовете дейности на работното си място – проекти, технологии, правилници, паспорти, инструкции и др.
· Участва в изграждането на ефективна работна среда

Компетентности:

· Участва в създаването на етична работна среда
· Способен е самостоятелно и/или в екип да изпълнява възложените му дейности в работния процес

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 областта на организацията на работа и етапите на технологичния процес на работното място
За средство 2:
· Вярно и точно решава казуса в зададения сценарий
ЕРУ 6
Наименование на
единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Сондьор

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 6.1:

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
· Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 6.2:

Владее чужд език по професията

Знания:

· Познава професионалната терминология на чужд език
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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:
· Писмен изпит – дава писмени решения и отговори на поставени задачи или
въпроси
Средство 2:
· Устен изпит – води разговори по 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 7
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Техническо чертане

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Сондьор

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 7.1:

Познава основните принципи на техническото чертане

Знания:

· Изброява средствата и материалите за изработка на чертежи, в т.ч. актуални
софтуерни програми и приложения
· Описва основните правила, принципи и стандарти на техническото чертане
· Познава видовете размери и отклонения в чертежите на детайли
· Знае правилата за изобразяване и оразмеряване на детайли, съединения и предавки
· Знае основните графични означения на елементите в различните видове чертежи, схеми и др.
· Описва условните знаци и обозначения на техническите чертежи, схеми, скици
и др.
· Разчита условните знаци и обозначения на техническите чертежи, схеми, скици
и др.
· Работи по изобразени и оразмерени чертежи, схеми, скици и др.
· Работи в екип при оформяне и копиране на скици, схеми, чертежи и др., спазвайки правилата и стандартите за техническо чертане
Разчита технически чертежи, схеми, скици, изгледи, разрези, сечения и др.

Умения:
Компетентности:
Резултат от учене 7.2:
Знания:

3

3

· Обяснява условни знаци и обозначения на чертежите, схеми, скици, изгледи,
разрези, сечения и др.
· Описва методите за изготвяне на чертежи, схеми, скици, профили и др.
Умения:
· Разчита различните видове технически чертежи, схеми, скици, изгледи, разрези, сечения и др.
· Намира каталожни данни и изработва чертеж, скица, схема и др.
· Работи с учебна, техническа и справочна литература
Компетентности:
· Способен е под ръководството на техническо лице да разчита правилно скици,
схеми, чертежи, изгледи, разрези, сечения
· Способен е под ръководството на техническо лице да начертава скици, схеми,
чертежи, изгледи, разрези, сечения и други с ниска сложност, съобразявайки се
с правилата за изготвяне на технически чертежи
Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
· Решаване на писмен теоретичен тест/устен изпит
Средство 2:
Практика:
· Разчита и/или начертава чертеж, скица, схема и др.
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Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
· Практика: Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
· Описва точно значението на графичните знаци, използвани в представената
техническа документация
За средство 2:
Практика:
· Изпълнява точно, вярно и пълно практическата задача
ЕРУ 8
Наименование на
единицата:

Геология и минно дело

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Сондьор

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 8.1:

Познава основите на геологията

Знания:

· Описва състава на земната кора
· Обяснява процесите, формиращи земната кора
· Познава образуването, свойствата и формите на залягане на минералите и
скалите в земната кора
· Изброява основните понятия и термини в геологията
· Описва основните етапи на проучвателните работи – търсене, предварително
проучване и детайлно проучване на подземни богатства
· Познава основните физико-механични свойства на полезните изкопаеми и скалите в трудовата дейност
· Разяснява методите за търсене и проучване на полезни изкопаеми
· Описва задачите, видовете и методите за геоложки опробвания
· Дефинира предмета, условията и елементите на геоложкото документиране
· Изрежда основните групи подземни богатства
· Изброява видовете находища на полезни изкопаеми
· Описва общите сведения, класификацията, структурата и физико-механичните
свойства на минералите и скалите

Умения:

· Решава задачи с практическа насоченост
· Разпознава образци на основните минерали, метални и неметални полезни
изкопаеми и твърди горива
· Разпознава образци на основните скали и скалнооблицовъчни и декоративни
скали
· Работи с учебна, техническа и справочна литература

Компетентности:

· Способен е под ръководството на техническо лице да участва в геоложкото
опробване и документиране
· Способен е вярно да разграничава полезните изкопаеми по външните им белези и да ги различава от останалата минна маса

Резултат от учене 8.2:

Познава основите на минното дело

Знания:

· Описва основните понятия и термини в минното дело
· Описва начините за разкриване на находища на подземни богатства
· Изброява основните системи за разработването на находищата на подземни
богатства
· Обяснява нетрадиционните методи за добив на полезните изкопаеми
· Описва основните понятия и термини, свързани с проветряването, водоотлива
и гасенето на пожари в подземни и открити рудници и кариери
· Изрежда основните понятия и термини в първичната преработка/преработката
на подземните богатства
· Изброява видовете взривни вещества и средства за взривяване, начините и
схеми на взривяване
· Описва специфичните изисквания, свързани със здравословните и безопасни
условия на труд за работното място и минния обект
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Умения:

· Използва основните понятия и термини в минното дело
· Разчита схеми за прокарване на минни изработки и на системи на разработване в различни сечения
· Работи с учебна, техническа и справочна литература
Компетентности:
· Способен е да прилага точно основните теоретични знания при решаване на
задачи с практическа насоченост в областта на минното дело
Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
· Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
· Изпълнява приложна практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
Теория:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебен кабинет и минен обект и/или цех за първична преработка/преработка
и обработка на полезни изкопаеми
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
· Познава основните теоретични постановки в областта на геологията и минното
дело
За средство 2:
Практика:
· Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача
ЕРУ по специфична професионална подготовка за професията „Сондьор“, специалност „Проучвателно сондиране“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 9
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 9.1:
Знания:

Сондажно дело
3
3
Сондьор
3
3
Познава приложението и същността на проучвателното сондиране
· Описва общите сведения за скалите
· Познава физико-механичните свойства на скалите
· Знае закономерности при разрушаване на скалите
· Дефинира понятието сондаж
· Познава видовете сондажи по предназначение
· Описва основните технологични процеси в сондирането
· Познава организацията на работа на сондажен обект
· Познава техническата документация на сондажен обект
· Описва предназначението и съдържанието на геолого-техническия проект
· Знае съдържанието на геолого-техническия наряд
· Описва реда за подготовка на сондажната площадка
· Изброява видове на сондовата апаратура
· Описва обзавеждането на сондажен обект
· Назовава звената, обслужващи сондирането
· Изброява основните групи методи за сондиране – диамантено, ядково сондиране, сондиране с обратна циркулация и др.
· Изброява видовете скалоразрушаващи инструменти за безядково сондиране
· Описва скалоразрушаващи инструменти за ядково сондиране. Режим на сондиране
· Описва предварителното сондиране с обратна циркулация, приложението и
същността на метода
· Описва видовете геоложки проби и изваждане на скални образци
· Изброява действащите стандарти за вземане, съхранение и транспортиране на
взетите проби и образци
· Описва мерките за опазване на околната среда
· Дефинира здравословните и безопасни условия на работната площадка
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Умения:

Компетентности:
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Знания:
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· Разпознава физико-механичните свойства на скалите
· Използва различните видове материали, прилагани в сондажния процес според
предназначението, състава, свойствата и качествата им
· Подготвя необходимите материали в зависимост от вида на работата
· Подготвя материалите за работа, използвани в сондажния процес на работното
място
· Разчиства, подравнява и подготвя работната площадка
· Подготвя инструменти, машини и механизми за работа
· Извършва в технологична последователност подготвителните работи
· Участва при вземането на геоложки проби и изваждането на скални образци
· Участва в транспортирането на необходимите материали
· Складира и съхранява правилно материали
· Спазва изискванията за опазване на околната среда
· Спазва безопасните условия на труд
· Способен е в екип и под ръководството на техническо лице да извършва правилно подготвителни работи за прокарване на проучвателни сондажи, без да
застрашава своите и на екипа живот и здраве
Познава техниката и технологията за промиване на проучвателни сондажи
· Дефинира понятието „промиване на сондажите“
· Познава схемите на промиване и сравнява предимствата и недостатъците им
· Описва целите на промиването
· Познава схемите на промиване
· Знае видовете промивни течности и предназначението им
· Познава функциите на промивните течности
· Изброява видовете глини, използвани за приготвяне на промивни течности
· Познава съоръженията за приготвяне на промивни течности
· Знае същността на очистването на промивната течност
· Познава начините и съоръженията за очистване на промивната течност
· Назовава основните реагенти за физико-химична обработка на глинестите промивни течности и описва действието им
· Описва мерките за опазване на околната среда
· Дефинира здравословните и безопасни условия на труд на работното място
· Приготвя сондажни смеси и разтвори по зададена технология и състав, измерва
качеството є
· Приготвя различните сондажни смеси и разтвори, като се съобразява с технологичните изисквания и последователност
· Подбира нужното оборудване за съответната сондажна дейност и спазва правилата за качественото є изпълнение
· Участва в промиването на сондажите
· Спазва времето за промиване на сондажите
· Спазва мерките за опазване на околната среда
· Спазва здравословните и безопасни условия на труд на работното място
· Способен е в екип и под ръководството на техническо лице да приготвя правилно необходимите сондажни смеси, разтвори, инструменти, машини и съоръжения, използвани за промиване на сондажи, без да застрашава своите и на
екипа живот и здраве
Познава прокарването на проучвателни сондажи
· Описва основните параметри на режима на сондиране
· Описва начините на използване и поддържане на инструментите и приспособленията, елементите на малката механизация
· Дефинира предназначението на контролно-измервателните прибори на сондите
· Описва предназначението и устройството на утаечната система и съоръженията
към нея
· Изброява основните правила по изтегляне от приемния мост на работната
площадка на най-често употребяваните тежки съоръжения при сондирането
· Обяснява устройството и принципа на работа на апаратите за изпитване на
сондажите
· Описва устройството и принципа на действие и правилата за експлоатация на
сондажните машини и съоръжения
· Назовава причините за авария и усложнения и мерките за предотвратяването
им
· Изброява допустимите норми и граници за износване на основните въжета,
съединения, тръби, преходници, щанги и др.
· Описва мерките за опазване на околната среда
· Дефинира здравословните и безопасни условия на труд на работното място
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Умения:

Компетентности:
Резултат от учене 9.4:
Знания:

Умения:

Компетентности:
Резултат от учене 9.5:
Знания:

Умения:

Компетентности:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

· Разглобява и сглобява сондажно и помощно оборудване, апаратура и съоръжения
· Прокарва различни видове сондажи
· Наблюдава и оперира с контролно-измерителните прибори
· Извършва подготвително-заключителните работи, свързани със сондирането
· Извършва спуско-подемните операции
· Извършва електрометричните измервания и циментация на сондажите
· Проверява типа и размерите на скалоразрушаващите инструменти, спасителните инструменти, тежките щанги, компресорните тръби и др.
· Сглобява и разглобява тръби, кожуси и пробивни глави и сменя нефункциониращо оборудване
· Разчита чертежи и спазва зададените размери, спецификации и указания
· Спазва нормите за разход на материали
· Изпълнява дейности за удълбаване на сондажа
· Отстранява допуснати дефекти и отклонения от качеството на сондиране
· Следи за състоянието на прокарваните сондажни изработки, използва специални технически средства за контрол
· Спазва мерките за опазване на околната среда
· Спазва здравословните и безопасни условия на труд на работното място
· Способен е в екип и под ръководството на техническо лице да прокарва правилно всички видове проучвателни сондажи, без да застрашава своите и на
екипа живот и здраве
Познава извършването на подготвителни дейности за въвеждане в експлоатация
на сондажите
· Описва предназначението и изискванията за изпълнение на експлоатационните
работи
· Описва схемите за оборудване устието на сондажите, схемите за разположение
на изходните линии
· Дефинира понятието изкривяване на сондаж
· Описва причините за изкривяването на сондаж
· Изброява мерки за предотвратяване на изкривяването на сондажите
· Назовава уредите за измерване на изкривяването на сондажите
· Познава случаите, в които се прилагат насоченото и многозабойното сондиране
· Описва мерките за опазване на околната среда
· Дефинира здравословните и безопасни условия на труд на работното място
· Разчита зададените параметри и спецификации в чертежите и приложените
указания за експлоатация на сондажните изработки
· Подготвя сондажната изработка за експлоатация
· Отстранява допуснати дефекти и отклонения от качеството на сондажните
работи
· Изпълнява отделните подготвителни дейности: почистване и укрепване на
сондажно устие, почистване на сондажен забой и монтиране на оборудване в
сондажа
· Спазва мерките за опазване на околната среда
· Спазва здравословните и безопасни условия на труд на работното място
· Способен е в екип и под ръководството на техническо лице да извършва правилно видове дейности по въвеждане на сондажи в експлоатация, без да застрашава своите и на екипа живот и здраве
Познава вземането на проби и отделяне на образци от различните скални разновидности в сондажа
· Познава технологичната характеристика на сондирането в различните скални
разновидности
· Описва начина за правилно вземане, съхранение и транспортиране на отделените образци и проби
· Изброява мерките за опазване на околната среда
· Описва стандартите за вземане, съхраняване и транспортиране на взетите проби
· Прилага подходящи методи за отделяне на образци и вземане на проби от различните скални разновидности в сондажа
· Спазва мерките за опазване на околната среда
· Спазва утвърдените стандарти за вземане, съхраняване и транспортиране на
отделените образци и взетите проби
· Способен е самостоятелно и под ръководството на техническо лице правилно
да отделя образци и проби от различни скални разновидности в сондажа
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Резултат от учене 9.6:

Познава дейностите по ремонт и извеждане от експлоатация/консервация на
проучвателни сондажи, както и по ликвидиране на сондажи
Знания:
· Описва технологичните изисквания и последователността на извеждане от експлоатация/консервация на различни видове сондажи
· Изброява изискванията за ремонт на различните видове сондажи
· Описва технологичните изисквания и последователността на дейностите по
ликвидация на различни видове сондажи
· Описва целта и начините за укрепване и тампониране на сондажите
· Познава технологията на тампонирането
· Разпознава видовете тампонажни материали
· Знае основните свойства на циментовия разтвор
· Познава видовете цименти
· Описва заключителните операции след сондиране
· Познава здравословните и безопасни условия на труд
· Описва предназначението и видовете обсадни колони
· Познава техническите характеристики на обсадните тръби
· Изброява принадлежностите към обсадната колона
· Описва подготовката и спускането на обсадната колона в сондажа
· Описва мерките за опазване на околната среда
Умения:
· Разчита чертежите и указанията от проекта за ремонт и извеждане от експлоатация/консервация
· Извършва ремонт на повредени участъци
· Следи за състоянието на сондажите
· Използва специализирани технически средства за контрол
· Разчита чертежите и указанията от проекта за ликвидация
· Спазва мерките за опазване на околната среда
· Спазва здравословните и безопасни условия на труд
Компетентности:
· Способен е в екип и под ръководството на техническо лице да извършва коректно дейностите по ремонт и извеждане от експлоатация/консервация на
различни видове сондажи
· Извършва правилно дейностите по ликвидиране на сондажи, без да застрашава
своите и на екипа здраве и живот
Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
· Тест писмен изпит
Средство 2:
Практика:
· Решаване на практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
Теория:
· Учебен кабинет
За средство 2:
Практика:
· Учебен кабинет и геологопроучвателен обект
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
· Показва теоретични знания в областта различни видове сондажи
За средство 2:
Практика:
· Пълно, точно и вярно решава практическа задача
ЕРУ 10
Наименование на
единицата:

Сондова техника

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Сондьор

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 10.1:

Познава състава, предназначението, конструкцията и схемата на разположението на сондовата техника
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Знания:

Умения:

Компетентности:
Резултат от учене 10.2:
Знания:

Умения:

Компетентности:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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· Описва общите сведения и състава на сондовите уредби – главни и спомагателни машини
· Познава предназначението на машините в сондовите уредби
· Познава основните параметри на сондовите уредби
· Описва схемата на разположение на машините и механизмите в сондовите
уредби
· Обяснява взаимодействието на машините и механизмите в процеса на сондирането
· Описва предназначението, основните технически параметри на сондовите кули
· Познава видовете сондови кули и мачти
· Познава конструкцията, монтажа, демонтажа и транспортирането на сондови
кули и мачти
· Познава здравословните и безопасни условия на труд
· Познава мерките за опазване на околната среда
· Описва предназначението на подемната уредба
· Познава видове подемни уредби
· Знае основни характеристики на подемните уредби
· Знае предназначението и конструкцията на елементите на подемната уредба – подвижен блок, неподвижен блок, подемни куки и сондажно въже
· Познава техническите изисквания към:
 т ръбите и съединителните елементи на сондажния лост
 тежки и водещи щанги
 обсадни тръби и обсадни колони
 принадлежности за спуско-подемните операции на сондажния лост
· Описва предназначението и принципите на действие на промивните помпи
· Разглобява и сглобява сондажно и помощно оборудване
· Сглобява и разглобява тръби, кожуси и пробивни глави и сменя нефункциониращо оборудване
· Осъществява контрол за движението надолу или нагоре на тръбите на сондата
и кожуха във и извън сондажа
· Регулира налягането в сондажа и скоростта на инструментите
· Проверява действието на помпите за осигуряване на необходимата циркулация
на течността в сондажните тръби и сондажа
· Контролира измервателни уреди и други индикатори
· Следи за откриване на повреди и необичайни състояния на оборудването в
сондажа
· Поддържа сондажно оборудване, подемници и други машини
· Докладва на техническото лице за състоянието на сондовата техника с цел
поддържане на дневници за сондажни и сервизни операции
· Обслужва машини и инструменти за изваждане от отворите и сондажа на прах,
парчета, потънали и счупени части от сондажно оборудване
· Разчита чертежите и указанията от проекта за прокарване на проучвателни
сондажи
· Спазва мерките за опазване на околната среда
· Спазва здравословните и безопасни условия на труд на работното място
· Способен е в екип и под ръководството на техническо лице правилно да разглобява и сглобява сондажно и помощно оборудване и да поддържа сондовата
техника, без да застрашава своите и на екипа здраве и живот
Познава авариите в сондирането и мерките за предотвратяването им
· Дефинира авария в сондирането
· Познава видовете аварии
· Описва причините за възникване на авариите
· Познава аварийно-спасителните инструменти – конструкция и предназначение.
· Познава здравословните и безопасни условия на труд на работното място
· Обяснява авариите със сондажния лост и мерките за предотвратяването
· Описва аварии със скалоразрушаващия инструмент и мерките за предотвратяването им
· Описва аварии с ядкови тръби
· Обяснява аварии с обсадни тръби и мерките за предотвратяването им
· Описва мерките за опазване на околната среда
· Разпознава аварийно-спасителните инструменти и си служи с тях
· Участва в отстраняването на аварийно-спасителните ситуации
· Спазва мерките за опазване на околната среда
· Спазва здравословните и безопасни условия на труд при провеждане на аварийно-спасителните операции
· Способен е в екип и под ръководството на техническо лице отговорно да участва в отстраняването на аварийно-възстановителни операции при прокарването,
консервирането и ликвидирането на проучвателни сондажи
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Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
· Тест и/или писмен изпит
Средство 2:
Практика:
· Решаване на практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
Теория:
· Учебен кабинет
За средство 2:
Практика:
· Учебен кабинет и геологопроучвателен обект
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
· Показва теоретични знания в областта на авариите при прокарването, консервирането и ликвидирането на проучвателни сондажи, мерките за предотвратяване и отстраняване на аварийно-спасителните ситуации
За средство 2:
Практика:
· Решава пълно, точно и вярно практическа задача
4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Обу чението по теори я се осъществява в
у чебни кабинети. Обзавеж дането и оборудването на учебния кабинет включва: работно
място на преподавателя (работна маса и стол),
работно м ясто на всек и обу чаван (работна
маса и стол), учебна дъска – по възможност
бяла, мебели (предимно шкафове за различни
цели), гладка свободна стена за окачване на
нагледни материали, учебни видеофилми, екран за прожектиране, мултимедия, компютър,
дидактически средства за обучение.
Обу чението по теори я на професи ята се
осъществява в институциите от системата на
ПОО – професионални гимназии и ЦПО.
4.2. Обучение по практика
Обучението по практика се осъществява на
учебни кабинети и геолого-проучвателни обекти.
Необходимо е обучаващата институция да
има сключени договори за провеждане на учебната практика по специалността „Сондьор“ – втора
степен на професионална квалификация.
5. Изисквания към обучаващите по теория и
практика
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица
със завършено висше образование по съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в К ласификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет
(ДВ, бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават
лица без висше образование и без придобита
професионална к валификаци я „у чител“, ако
са придобили втора степен на професионална
к ва лификаци я по специа лност от професи я
„Сондьор“ или трета степен на професионална
квалификация по професия „Сондажен техник“
от професионално направление „Минно дело,

проучване и добив на полезни изкопаеми“ при
условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препор ъч и т ел но е на вс ек и т ри г од и н и
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения и
компетентности.
9196

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 34
от 24 октомври 2018 г.

за определяне на Методика за начина за
разпределяне на разходите при определяне
на цени за предоставяне на достъп до и
съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване по Закона за електронните съобщителни мрежи
и физическа инфраструктура
Член единствен. С наредбата се определя Методика за начина за разпределяне на
разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право
на преминаване по Закона за електронните
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура съгласно приложението.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тази наредба се
издава на основание чл. 3, ал. 5 от Закона
за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.
Министър:
Росен Желязков
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ДЪРЖАВЕН

Приложение
към член единствен
МЕТОДИКА
за начина за разпределяне на разходите при
определяне на цени за предоставяне на достъп
до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване по Закона за
електронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази методика се определя начинът
за разпределение на разходите при определяне на
цени за услугите при предоставянето на достъп
до и съвместно ползване по чл. 15 и правото на
преминаване и право на специално ползване по
чл. 17 от Закона за електронните съобщителни
мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ).
(2) Тази методика не се прилага за пред о с т а в я н е н а п р а в а п о ч л . 17, а л . 1 о т
ЗЕСМФИ върху имоти – публична държавна или
публична общинска собственост, които се предоставят безвъзмездно в полза на операторите на
електронни съобщителни мрежи съгласно чл. 18,
ал. 3 от закона.
(3) Мрежовите оператори, ако предлагат отстъпки или други отклонения от определянето на
цени за отделни потребители или видове обекти,
посочват в общите условия по чл. 15, ал. 2 от ЗЕСМФИ обстоятелствата, при които се предлагат
такива отстъпки и отклонения, при спазването на
целите и принципите по чл. 2 и 3 от ЗЕСМФИ.
Чл. 2. При разпределяне на разходите за дадената услуга се спазват следните принципи:
1. разходна обусловеност (причинно-следствена
връзка между разходите и дейността) – разходите
се разпределят по тези услуги, за осигуряването
на които са направени;
2. прозрачност;
3. равнопоставеност;
4. пропорционалност;
5. липса на антиконкурентно крос-субсидиране.
Чл. 3. Предоставянето на достъп до и съвместно
ползване на физическа инфраструктура на мрежови оператор се осъществява в съответствие с
общите му условия по чл. 15, ал. 2 от ЗЕСМФИ
и включва:
1. разполагане на съобщителни кабели или на
елементи от електронни съобщителни мрежи в съществуваща подземна физическа инфраструктура;
2. разполагане на антени и/или елементи на
електронни съобщителни мрежи върху сгради, на
антенни мачти, кули;
3. ра зпо л а г а не н а с ъ о бщ и т е л н и к аб е л и
и/или елементи от електронни съобщителни мрежи
на съществуваща стълбовна мрежа ниско напрежение на електроразпределителните предприятия;
4. ра зпо л а г а не н а с ъ о бщ и т е л н и к аб е л и
и/или елементи от електронни съобщителни мрежи на съществуваща стълбовна мрежа за външно
изкуствено осветление;
5. разполагане на съоръжения в помещения на
мрежов оператор, различен от мрежов оператор
по смисъла на т. 3, буква „бб“ от допълнителните
разпоредби на ЗЕСМФИ;
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6. разполагане на оборудване извън помещение,
в обект на мрежов оператор;
7. монтаж и демонтаж на съоръженията по
т. 1 – 6;
8. други дейности, свързани с предоставянето
на достъп до и съвместно ползване на съществуваща физическа инфраструктура.
Чл. 4. (1) Цените за достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и механизмът
за ценообразуване се посочват в общите условия
по чл. 15, ал. 2 от ЗЕСМФИ в съответствие със
закона и тази методика и могат да бъдат еднократни или периодични в зависимост от вида на
предоставяните услуги.
(2) Мрежовите оператори определят:
1. цени за отделните еднократно предоставяни от тях услуги, например цени за съгласуване
на проектите за разполагане по чл. 52, ал. 2 от
ЗЕСМФИ, за оглед, действията за приключване
на разполагането на мрежата по чл. 53 от ЗЕСМФИ, за осигуряване на достъп за разполагане,
поддръжка и демонтаж на мрежата;
2. периодични цени за ползване на инфраструктурата.
(3) Цените за достъп до и съвместно ползване
на физическа инфраструктура се определят въз
основа на видовете разходи в съответствие с тази
методика.
(4) Цените за еднократно предоставяните услуги
се определят на база документално обоснования
размер съгласно данъчното и счетоводното законодателство на разходите на мрежовия оператор
за предоставянето на конкретната услуга.
(5) Цените за право на преминаване се определят въз основа на разходите за обезщетение в
съответствие с чл. 12.
Раздел II
О б х в а т, о п р е д е л я н е и р а з п р е д е л я н е н а
разходите
Чл. 5. (1) Разходите за предоставяне на услугите
за достъп до и съвместно ползване на физическа
инфраструктура включват:
1. разходи за амортизация на активите, присъщи
за остойностяваната услуга, пропорционално на
използвания от получателя на достъпа капацитет, и
2. разходи, подпомагащи функционалното
обезпечаване на услугата, без които е невъзможно предоставянето є, като например разходи за
поддръжка и експлоатация на съответните активи
на физическа инфраструктура – разходи за материали, разходи за труд, разходи за допълнителни
услуги, като охрана, транспортни разходи, административни, и
3. компонент, изчислен като произведение
между сбора от балансовата стойност на активите, необходими за предоставянето на услугата,
и среднопретеглената цена на капитала (WACC).
(2) Определянето на разходите по ал. 1, т. 2 се
извършва на базата на документално обоснован
размер на разходите на съответния мрежов оператор за последната приключила финансова година. За целите на изчислението на компонента
по ал. 1, т. 3 се вземат балансовите стойности на
активите към края на последната приключила
финансова година.
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(3) Среднопретеглената цена на капитала по
ал. 1, т. 3 се определя въз основа на цената на
дълговия капитал и цената на собствения капитал, отчитайки ефекта от данъчното облагане,
съгласно приложимото законодателство. Мрежовите оператори могат да ползват определената за
регулаторни цели стойност на среднопретеглената
цена на капитала.
(4) Мрежовите оператори – държавни органи
или общини вместо среднопретеглената цена на
капитала по ал. 1, т. 3 включват положителната
стойност на доходността на български държавни
ценни книжа с падеж най-малко 10 години.
(5) Финансовата отчетност за целите на определянето на разходите по ал. 1 трябва да осигурява
надеждна одитна следа между направения разход
и предоставяната услугата и да позволява проследимост на дейността по отношение на тази услуга.
Чл. 6. (1) Разпределянето на разходите по
чл. 5 се извършва по начин, даващ информация
за разхода за единица от предоставяната услуга
за всеки тип физическа инфраструктура или
неин елемент, пропорционално на използвания
капацитет за достъп (освен за услуги от административен характер).
(2) Приложимата единица за услуга по предоставяне на достъп до канална мрежа на мрежов
оператор е за линеен метър.
Чл. 7. При липса на историческа цена (цена на
придобиване) за конкретен актив, необходим за
предоставянето на услугата поради независещи от
мрежовия оператор обстоятелства, историческата
цена за актива се определя от мрежовия оператор
при спазването на принципите по чл. 2 въз основа на обоснована и разумна експертна оценка,
основана на общоприети методи на оценяване.
Чл. 8. За целите на дългосрочното предоставяне на достъп до и съвместно ползване на
физическа инфраструктура мрежовите оператори
могат да посочват в общите условия механизъм
за индексация на цените, обоснован на индекса
на потребителските цени.
Чл. 9. (1) При разпределяне на разходите по чл. 5
за целите на определяне на цена за предоставяне
на услугата достъп до и съвместно ползване на
подземна физическа инфраструктура могат да се
вземат предвид разходни елементи, свързани със:
1. изтегляне на съобщителен кабел със или без
защитна тръба в съществуваща канална мрежа;
когато изтеглянето е в защитна тръба на мрежовия
оператор, се взема предвид нейният диаметър;
2. допълнителни услуги за ползване на подземна
физическа инфраструктура, заявени от ползвателя.
(2) Разходите за амортизация по чл. 5, ал. 1,
т. 1 се определят по линеен метод, както следва:
1. на база 40 години полезен живот на актива
канална мрежа на оператор на електронни съобщителни мрежи;
2. съгласно счетоводната политика на мрежовия
оператор, приета в съответствие с приложимите
счетоводни стандарти, но не повече от максималния им размер, определен съгласно Закона
за корпоративно подоходно облагане – за всички
активи извън посочените в т. 1.
(3) Мрежовите оператори могат да определят
цени за допълнителни услуги за съобщителни
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обекти (шкафове, контейнери и помещения), ако
в разходите за тези услуги не са включени разходите, определени в чл. 5.
Чл. 10. При разпределяне на разходите по чл. 5
за целите на определяне на цената за предоставяне
на услугата достъп до и съвместно ползване на
физическа инфраструктура, която не е подземна,
в зависимост от заявлението на ползвателя на
услугата могат да се вземат предвид следните
разходи:
1. за съвместно ползване на стълбове, мачти,
кули и антени, както и изградена физическа инфраструктура за електронни съобщителни мрежи
за достъп до сгради и подстъпи до сгради;
2. за разполагане на допълнителни съоръжения
на електронната съобщителна мрежа;
3. за осигуряване на охрана, като стойността на
услугата се изчислява пропорционално по текущи
цени на действащи към момента на предоставяне
на услугата договори;
4. свързани със заявена техническа поддръжка
и услуги, като посещение на място, техническа
помощ, осигуряване на достъп до елементи от
физическата инфраструктура, външни услуги.
Чл. 11. (1) Мрежовите оператори, предоставящи достъп до и съвместно ползване на физическа
инфраструктура, която не е създадена специално
за разполагането на електронни съобщителни
мрежи, отчитат само разходите за дейностите,
отнасящи се до електронната съобщителна мрежа.
(2) Разходите за предоставяне на достъп до
стълбовната мрежа ниско напрежение на електроразпределителните дружества, както и за
външно осветление, включват разходите, свързани с обслужването на разположените кабели от
операторите на електронни съобщителни мрежи
и услуги.
(3) Разходите, които въз основа на наложени
регулаторни задължения се възстановяват от
тарифи/цени за крайните потребители, свързани
с основната дейност на съответния мрежов оператор на инфраструктура по ал. 1 и не участват
при определянето на цената.
(4) Приложимата единица за услуга предоставяне на достъп до стълбовната мрежа ниско напрежение на електроразпределителните дружества,
както и за външно осветление, е за брой стълбове.
Чл. 12. (1) Определянето на еднократно обезщетение за право на преминаване се извършва чрез
оценка на правото по общоприетите стандарти
за оценяване от мрежовия оператор или от определен от него лицензиран оценител. Разходите за
извършване на оценка от лицензиран оценител
са за сметка на съответния оператор, на когото
се предоставя достъпът.
(2) Обезщетението за специално ползване на
пътища – частна собственост, се определя по
реда на ал. 1, при спазването на изискванията на
ЗЕСМФИ и тази методика.
(3) Обезщетението по ал. 1 и 2 се определя,
като се вземат предвид:
1. конкретната зона или зони, в които се учредява правото на преминаване;
2. широчината на ивицата за изграждане на
електронната съобщителна мрежа;
3. дължината на ивицата за урбанизирани и
неурбанизирани територии.
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(4) Стойността на обезщетението е сумата
от обезщетенията за всеки отделен участък от
трасето с различна данъчна стойност на земята,
определен по следната формула:
ПС огр. пр. = K.L.ДС,
където:
К е коефициент със стойност до 0,7 при учредено право на преминаване;
L – дължината на трасето на участък от него
с една и съща данъчна оценка на земята;
ДС – стойността съгласно данъчната оценка
за кв. м земя за съответния участък, в границите
на който стойността на земята не се променя.
(5) При определянето на широчината на сервитутната ивица по ал. 3, т. 2 електронните съобщителни мрежи се третират като линейни обекти
с дължина L. Земята, върху която се простира
правото на преминаване, съответства на дължина
L на трасетата.

Допълнителна разпоредба
Параграф единствен. По смисъла на тази методика „индекс на потребителските цени“ е общ
показател за измерване темповете на изменение
на цените на потребителските стоки и услуги,
включени в потребителската кошница на средното
домакинство (публикуван от НСИ).
9605

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 8121з-986 от 2014 г. за организацията и реда за съпровождане на лица, спрямо
които е наложена мярка за административна
принуда (ДВ, бр. 106 от 2014 г.)
§ 1. В заглавието след думата „принуда“ се
добавя „или е издадена заповед за краткосрочно
настаняване“.
§ 2. В чл. 1 думите „са наложени“ се заменят със „са приложени“ и след думите „мерки
(ПАМ)“ се добавя „или е издадена заповед за
краткосрочно настаняване (ЗКН) в обособени
за тази цел звена към специалните домове за
временно настаняване на чужденци по чл. 44,
ал. 13 от Закона за чужденците в Република
България (ЗЧРБ)“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „наложени ПАМ“ се заменят с „приложени ПАМ или е издадена ЗКН
по чл. 44, ал. 13 от ЗЧРБ“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съпровождането на лица, спрямо които са приложени ПАМ по ЗЧРБ и Закона
за влизането, пребиваването и напускането
на Република България на гражданите на
Европейския съюз, които на са български
граждани, и членовете на техните семейства
(ЗВПНРБГЕСБГЧТС) или е издадена ЗКН по
чл. 44, ал. 13 от ЗЧРБ, се осъществява в съответствие с международни договори, по които
Република България е страна.“
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§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „принудително отвеждане до
границата на Република България“ се заменят
с „връщане до страна на произход, страна на
транзитно преминаване или трета страна“ и
абревиатурата „ЗВПНРБГЕСЧТС“ се заменя с
„ЗВПНРБГЕСБГЧТС“.
2. В т. 3 преди думата „настанени“ се добавя
„принудително или краткосрочно“.
3. В т. 5 думата „трансфериране“ се заменя с
„обратно приемане и поемане на отговорност“.
4. Създава се нова т. 7:
„7. настанени в териториалните поделения
на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, които желаят да се завърнат
в страната си на произход или трета сигурна
страна;“.
5. Досегашната т. 7 става т. 8.
§ 5. В чл. 10 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „ръководителите на
структури“ се добавя „или оправомощени от
тях длъжностни лица“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) В случай на възникнала необходимост
от съпровождане, за което няма разработен
план, ръководителят на съответната структура
или оправомощено от него длъжностно лице
издава заповед за изпълнение на конкретното
съпровождане, в която се отразява: задачата
за изпълнение, информация за съпроводеното
лице, ръководителя и състава на наряда/екипа
за съпровождане, маршрута за движение при
съпровождането, с какво превозно средство ще
се осъществи съпровождането и взаимодействието с други структури във и извън МВР.“
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. подлежаща на изпълнение заповед за
прилагане на ПАМ „експулсиране“ или връщане
до страна на произход, страна на транзитно
преминаване или трета страна по ЗЧРБ или
ЗВПНГЕСБГЧТС или е издадена ЗКН по чл. 44,
ал. 13 от ЗЧРБ;“.
2. В т. 3 думите „наказателни и“ се заменят
с „наказателни или“.
3. В т. 5 думата „трансфериране“ се заменя с
„обратно приемане и поемане на отговорност“.
§ 7. В чл. 18 думите „принудително отвеждане до границата на Република България“ се
заменят с „връщане до страна на произход,
страна на транзитно преминаване или трета
страна“.
§ 8. В чл. 20, т. 1 думите „паспорт/пасаван“
се заменят с „валиден документ за пътуване“.
§ 9. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „вещите им“ се заменят с „превозното средство, с което ще се
осъществи съпровождането, личните им вещи“.
Създава се изречение второ: „при извършване
на проверка на личните вещи се съставя протокол по чл. 82 от ЗМВР;“.
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2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Мобилните телефони и електронните
устройства на съпровожданите лица трябва да
се разединят, като захранващият им блок се
постави в багажа на съпровожданото лице, а
при тези телефони и устройства, за които това
е невъзможно, да бъдат изключени и поставени
в багажа на съответното съпровождано лице.“
§ 10. Приложение № 1 към чл. 17, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 17, ал. 2

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ .........../.......... 20... г.
Екз. № ........................
З А П О В Е Д
за съпровождане на лице
На основание чл. ....., ал. ..... ЗМВР и във
връзка със: .................................................................
.......................................................................................
(посочва се съответният документ по чл. 16 и заповедта за налагане на ПАМ или за краткосрочно
настаняване по чл. 44, ал. 13 от ЗЧРБ, рег. № ......,
издадена от ........ на ........)
З А П О В Я Д В А М:
Да бъде съпроводено лицето .............................
.......................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, гражданство,
ЛНЧ, дата и място на раждане)
Да бъде съпроводено от .....................................
през ......................./се предаде ..................................
.......................................................................................
(посочва се звено на МВР, СДВНЧ, затвор, арест и др.)
до ................................................................................. ,
(посочва се крайният пункт)
гр. ..............................., бул. (ул.) ............................... ,
длъжностно лице ......................................................
.......................................................................................
(посочват се крайният адресат и
длъжностното лице)
Документи, съпровождащи лицето:
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Допълнителни сведения за лицето: ......................
(има/няма)
Лицето да бъде съпроводено: .(етапно/директно).
Определям служители, които ще осъществят
съпровождането:
1. ...................................................................................
............................ – ръководител на наряда/екипа;
2. .................................................................................. ;
3. ...................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, длъжност на
служителите)
Съпровождането да се извърши със: ....................
.......................................................................................
Предмети по чл. ...., ал. .... от Инструкция .........
.................................................................. (няма/има)
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: .............................
(подпис, собствено
и фамилно име)
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Допълнителни данни за лицето, получени по
време на съпровождане: ..........................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
(длъжност, име и фамилия, подпис, дата)“

9722

Министър:
Младен Маринов

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
ИНСТРУКЦИЯ № И-2
от 30 октомври 2018 г.

за взаимодействие между Държавна агенция
„Национална сигурност“ и Агенция „Митници“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се регламентира
взаимодействието между Държавна агенция
„Национална сигурност“ (ДАНС) и Агенция
„Митници“ (АМ) към министъра на финансите
при изпълнение на възложените им по закон
дейности.
(2) Взаимодействието по ал. 1 се осъществява с цел предотвратяване и разкриване на
нарушения и престъпления от компетентността
на двете ведомства.
(3) Редът и начинът за осъществяване на
взаимодействието са съгласно предвиденото в
тази инструкция, доколкото в друг нормативен
или съвместен акт не е предвидено друго.
Раздел II
Компетентни органи
Чл. 2. (1) Общото ръководство и контрол
на взаимодействието по тази инструкция се
осъществява от председателя на ДАНС и министъра на финансите.
(2) Оперативното взаимодействие на национално ниво се осъществява от председателя
на ДАНС и от директора на АМ или от оправомощени от тях длъжностни лица.
(3) Непосредственото взаимодействие се
осъществява от ръководителите на компетентните структури на ДАНС и АМ съобразно
функционалната им компетентност.
Раздел III
Области на взаимодействие
Чл. 3. Взаимодействието между органите
на ДАНС и АМ се осъществява съобразно
законовите им правомощия при:
1. предотвратяване и разкриване на нарушения и престъпления, включително:
а) митнически, валутни и данъчни нарушения и престъпления;
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б) незаконен трафик на взривни вещества,
огнестрелни, химически, биологически, ядрени
оръжия или боеприпаси, на ядрени материали, ядрени съоръжения или други източници
на йонизиращи лъчения, на токсични, силно
действащи и химически вещества и техните
прекурсори, на биологични агенти и токсини, на
продукти, свързани с отбраната, и на изделия и
технологии с двойна употреба, както и изделия,
които могат да се използват за производството
на оръжия за масово унищожаване, и системи
за тяхната доставка;
в) други престъпления, от които се генерират
значителни финансови средства;
2. предотвратяване и превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;
3. провеждане на други дейности от компетентността на двете ведомства.
Раздел IV
Форми на взаимодействие
Чл. 4. Взаимодействието между ДАНС и
АМ се осъществява чрез:
1. обмен на информация;
2. провеждане на съвместна оперативноиздирвателна дейност;
3. определяне на лица за контакт по конкретни случаи;
4. предоставяне на експертна помощ;
5. съвместна работа с обществеността и
средствата за масово осведомяване.
Чл. 5. (1) Държавна агенция „Национална
сигурност“ и АМ обменят информация:
1. за установени нарушения и престъпления
от компетентността на двете ведомства;
2. за лица, транспортни средства и стоки, за
които има данни, че са свързани с извършването
на митнически, валутни и данъчни нарушения
и престъпления.
(2) Държавната агенция „Национална сигурност“ и АМ осъществяват обмен на информация
във връзка с международното сътрудничество
съгласно изискванията на международни договори, по които Република България е страна.
(3) Обменът на информация между ДАНС
и АМ се извършва при спазване на Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“,
Закона за мерките срещу изпирането на пари
(ЗМИП), Закона за митниците, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за
защита на класифицираната информация и
Закона за защита на личните данни, както и
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на подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане.
Чл. 6. При изпълнение на възложените им по
закон задачи органите на ДАНС и митническите
органи съобразно своята компетентност установяват, наблюдават, контролират и пресичат
дейността на физически и юридически лица, за
които има данни, че участват в извършването
на митнически, валутни и данъчни нарушения
или престъпления, както и правонарушения,
отнасящи се до нарушаване на изискванията
на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и
технологии с двойна употреба и нарушения
на международни договори, по които Република България е страна.
Чл. 7. (1) При поискване органите на ДАНС
и митническите органи в кръга на своята компетентност си предоставят експертна помощ,
когато за изпълнението на функциите им са
необходими специални знания.
(2) При поискване АМ предоставя на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ при ДАНС (САДФР – ДАНС)
статистически данни, анализи и друга информация, както и експертна помощ, необходима
за извършване на национална оценка на риска
по отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризъм съгласно изискванията
на чл. 71 и 96 от ЗМИП.
Чл. 8. За проведените съвместни дейности
ДАНС и АМ изготвят единно съобщение до
медиите и обществеността, съгласувано от
ръководителите на двете ведомства и при
спазването на вътрешния ред.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на инструкцията „данъчни
нарушения“ са административните нарушения
по Закона за акцизите и данъчните складове.
Заключителна разпоредба
§ 2. Инструкцията се издава на основание
чл. 15, ал. 3 от Закона за митниците и чл. 3,
ал. 5 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.
Министър на финансите:
Владислав Горанов
Председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“:
Димитър Георгиев
9744
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

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.

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-289
от 2 април 2018 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 7, т. 1, чл. 9, ал. 1 във връзка
с ал. 2 от Закона за сдружения за напояване и
одобрен доклад на заместник-министъра на земеделието, храните и горите с изх. № 93-2702 от
2.04.2018 г. нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на
сдружение за напояване „Марица“, с. Зетьово,
община Чирпан, област Стара Загора, с предмет
на дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни канали
и съоръжения; доставяне и разпределение на
водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия
за подобряване състоянието на земеделските
земи; рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
2. Заявената от сдружението територия обхваща 937,700 дка земеделски земи, разположени в
землището на с. Зетьово, община Чирпан, област
Стара Загора, и хидромелиоративна инфраструктура – публична общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружение за
напояване „Марица“ да извърши предвидените
от закона действия по процедурите на чл. 10, 11,
12, 13 и 14 от Закона за сдружения за напояване.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на директора на дирек ци я „Обща
политика в областта на хидромелиорациите и
рибарството“.
Министър:
Р. Порожанов
9626

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 1001-ОМП
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 210, ал. 1 във връзка с
чл. 205, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови
инструменти (ЗПФИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 от
Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)
Комисията за финансов надзор реши:
Издава лиценз на „Българска фондова борса“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, ул. Три уши № 6, за извършване на дейност
като оператор на механизъм за публикуване по
чл. 205, ал. 2 от ЗПФИ.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
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Председател:
К. Караиванова

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1625
от 19 септември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Елисейна, община Мездра, област
Враца – без територията, за която кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
Заповед № РД-18-06/01 от 15.08.2007 г. на началника на Службата по кадастъра – Враца.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 19.04.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9395
ЗАПОВЕД № РД-18-1626
от 19 септември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Зверино, община Мездра,
област Враца.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 19.04.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9396
ЗАПОВЕД № РД-18-1627
от 19 септември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Злидол, община Мездра,
област Враца.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 19.04.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9397
ЗАПОВЕД № РД-18-1628
от 19 септември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Игнатица, община Мездра,
област Враца.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 19.04.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9398
ЗАПОВЕД № РД-18-1629
от 19 септември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Лютиброд, община Мездра,
област Враца.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 19.04.2018 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9399
ЗАПОВЕД № РД-18-1630
от 19 септември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Лютидол, община Мездра,
област Враца.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 19.04.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9400
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ЗАПОВЕД № РД-18-1631
от 19 септември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Оселна, община Мездра,
област Враца.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 19.04.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9401
ЗАПОВЕД № РД-18-1632
от 19 септември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Очиндол, община Мездра,
област Враца.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 19.04.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9402
ЗАПОВЕД № РД-18-1633
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Радилово, община Пещера,
област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.12.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9403
ЗАПОВЕД № РД-18-1634
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Капитан Димитриево, община
Пещера, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 14.12.2017 г.
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на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9404
ЗАПОВЕД № РД-18-1635
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Нова махала, община Батак,
област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 14.12.2017 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9405
ЗАПОВЕД № РД-18-1636
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Фотиново, община Батак,
област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.12.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9406
ЗАПОВЕД № РД-18-1637
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Костандово, община Ракитово,
област Пазарджик – без територията, за която
кадастралната карта и кадастралните регистри са
одобрени със Заповед № РД-18-14 от 13.04.2011 г.
и Заповед № РД-18-20 от 13.04.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 14.12.2017 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
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Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9407
ЗАПОВЕД № РД-18-1638
от 20 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Борисово, община Елхово, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9408
ЗАПОВЕД № РД-18-1639
от 20 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Бояново, община Елхово, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9409
ЗАПОВЕД № РД-18-1640
от 20 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Гранитово, община Елхово, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9410
ЗАПОВЕД № РД-18-1641
от 20 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Жребино, община Елхово, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9411
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ЗАПОВЕД № РД-18-1642
от 20 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Изгрев, община Елхово, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9412
ЗАПОВЕД № РД-18-1643
от 20 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Малък манастир, община Елхово, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9413
ЗАПОВЕД № РД-18-1644
от 20 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кесарево, община Стражица, област Велико
Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9414
ЗАПОВЕД № РД-18-1645
от 25 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Кирилово, община Елхово, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9415
ЗАПОВЕД № РД-18-1646
от 25 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
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регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Лалково, община Елхово, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9416
ЗАПОВЕД № РД-18-1647
от 25 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Малко Кирилово, община Елхово, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9417
ЗАПОВЕД № РД-18-1648
от 25 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одоб
рявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Маломирово, община Елхово,
област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9418
ЗАПОВЕД № РД-18-1649
от 25 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Мелница, община Елхово, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9419
ЗАПОВЕД № РД-18-1650
от 25 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
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неурбанизираната територия в землището на с.
Пчела, община Елхово, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9420
ЗАПОВЕД № РД-18-1651
от 25 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Раздел, община Елхово, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9421
ЗАПОВЕД № РД-18-1652
от 25 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Славейково, община Елхово, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9422
ЗАПОВЕД № РД-18-1653
от 25 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Стройно, община Елхово, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9423
ЗАПОВЕД № РД-18-1654
от 25 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Чернозем, община Елхово, област Ямбол.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9424
ЗАПОВЕД № РД-18-1655
от 27 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9425
ЗАПОВЕД № РД-18-1656
от 27 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Сливито, община Мъглиж, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9426
ЗАПОВЕД № РД-18-1657
от 27 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Добрич, община Елхово, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9427
ЗАПОВЕД № РД-18-1658
от 27 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Байлово, община Горна Малина, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9428
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ЗАПОВЕД № РД-18-1659
от 27 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Горно Дряново, община Гърмен, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9429
ЗАПОВЕД № РД-18-1660
от 27 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9430
ЗАПОВЕД № РД-18-1661
от 27 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Дъбница, община Гърмен, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9431
ЗАПОВЕД № РД-18-1662
от 27 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Крушево, община Гърмен, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9432
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ЗАПОВЕД № РД-18-1663
от 27 септември 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ореше, община Гърмен, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9433
ЗАПОВЕД № РД-18-1664
от 27 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Осиково, община Гърмен, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9434
ЗАПОВЕД № РД-18-1665
от 27 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Скребатно, община Гърмен, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9435
ЗАПОВЕД № РД-18-1666
от 27 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9436
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ЗАПОВЕД № РД-18-1667
от 27 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9437

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1727
от 29 октомври 2018 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 от ЗПСК, чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 5217 от 29.10.2018 г.
на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол отменя
Заповед № РД-21-528 от 4.11.1997 г. (ДВ, бр. 112
от 1997 г.) на министъра на промишлеността в
частта є относно забрана на „Институт по маркетинг“ – ЕООД, извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на предприятието,
включително сключването на договори за дялово
участие, съвместна дейност и обезпечаване на
вземания, както и договори за кредити.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
9719

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 831
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и докладна
с вх. № ОС-01-197 от 14.09.2018 г. от кмета на
община Банско Общинският съвет – гр. Банско,
одобрява проект за изменение на ПУП – парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод за
допълнително водоснабдяване на гр. Банско от
местност Караманица.
Председател:
П. Баряков
9524

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 248
от 31 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 3 от ЗУТ Общински съвет – Благоевград, одобрява изменение на
общ устройствен план на община Благоевград,
одобрен с Решение № 27 по протокол № 3 от
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25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград,
за имот с № 053032, местност Цалините в землището на с. Българчево, община Благоевград, с
цел предвиждане на устройствена зона „За депа и
претоварни станции за твърди битови отпадъци“.
Председател:
Р. Тасков
9450

ОБЩИНА БОЛЯРОВО
РЕШЕНИЕ № 487
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Болярово, приема и одобрява
общия устройствен план на община Болярово и
правилника за приложението му.
Председател:
Ат. Дженков
9544

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1233
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от
ЗУТ и Решение № 72 по протокол № 7 на ЕСУТ на
Община Велико Търново от проведено заседание
на 8.08.2018 г. Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническа инфраструктура (противосвлачищно съоръжение) за реализиране на обект: „Укрепване на
свлачище в гр. Дебелец (до стадиона) на общински
път VTR 1010“ (път І-5) – Дебелец – жп гара Дебелец – гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Сан
Стефано (GAB 3110), за имот, включващ: част от
поземлен имот № 20242.0.320 – горска територия
по картата на възстановената собственост на
землището на гр. Дебелец, община Велико Търново, с НТП: широколистна гора, собственик:
ДАГ – ДЛС (държавна собственост) с проектен
идентификатор № 20242.0.335, съгласно скицапроект с площ 1631 дка (УПИ І – „За техническа
инфраструктура“).
На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
9550
РЕШЕНИЕ № 1234
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ и Решение № 71 по протокол № 7 на ЕСУТ на
Община Велико Търново от проведено заседание
на 8.08.2018 г. Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
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1. Одобрява проект за специализиран подробен
устройствен план – план за регулация – образуване на УПИ І-80, 81 – „За възстановяване и
рекултивация“, в границите на ПИ № 83123.14.80
и № 83123.14.81 по КК и КР на с. Шереметя, община Велико Търново, и УПИ ІІ-1, 2, 5, 6 – „За
възстановяване и рекултивация“, в границите
на ПИ № 46532.58.1, № 46532.58.2, № 46532.58.5
и № 46532.58.6 по КК и КР на с. Малки чифлик,
община Велико Търново, по червените надписи.
2. Одобрява проект за специализиран подробен
устройствен план – план за застрояване – създаване на устройствена основа на новообразуваните
УПИ І-80, 81 – „За възстановяване и рекултивация“,
в границите на ПИ № 83123.14.80 и № 83123.14.81
по КК и КР на с. Шереметя, община Велико Търново, и УПИ ІІ-1, 2, 5, 6 – „За възстановяване и
рекултивация“, в границите на ПИ № 46532.58.1,
№ 46532.58.2, № 46532.58.5 и № 46532.58.6 по КК
и КР на с. Малки чифлик, община Велико Търново – специализиран терен – депо за битови
отпадъци, по червените надписи.
На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
9207
РЕШЕНИЕ № 1235
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, 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, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план (ПП) за трасета на
водопровод и кабелна линия НН с кабел 1 kV в
обхват на ПИ с идентификатори № 43253.103.6 и
№ 43253.59.296, местност Късото дере по КККР
на с. Леденик, с цел захранване с ток и вода на
ПИ с идентификатор № 43253.103.515, предвиден
за изграждане на автосервиз и офис сграда.
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.
Председател:
В. Спирдонов
9208

ОБЩИНА ВИДИН
ЗАПОВЕД № РД-02-11-1067
от 17 октомври 2018 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 310, ал. 5, чл. 26, ал. 1, чл. 29,
ал. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2 и ал. 7, чл. 289, ал. 1 и 3,
§ 18, ал. 5, чл. 319, ал. 1, т. 1 от Закона за пред
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училищното и училищното образование и чл. 45,
ал. 1, т. 2, буква „б“ от Закона за публичните
финанси във връзка с Решение № 160, взето с
протокол № 9 от 12.10.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Видин, нареждам:
1. С ч и т а но о т 1.12 .2 018 г. п р ео бра зу ва м
Центъра за подкрепа на личностното развитие
като дейност на Община Видин с предмет на
дейност кариерно ориентиране и консултиране
в Център за подкрепа за личностно развитие
с предмет на дейност кариерно ориентиране и
консултиране – Видин, с адрес: ул. Княз Борис I
№ 32, ет. 3, който да обслужва учениците от I
до ХII клас на училищата от всички общини на
територията на област Видин, като дейността
на центъра ще се осъществява на същия адрес:
а) директорът на Центъра за подкрепа за
личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране – Видин, е
второстепенен разпоредител с бюджет и следва да
прилага системата на делегиран бюджет считано
от 1.12.2018 г.;
б) общата численост на персонала в Центъра
за подкрепа за личностно развитие с предмет
на дейност кариерно ориентиране и консултиране – Видин, се запазва – 4 щатни бройки, от
които 1 директор и 3 кариерни консултанти;
трудовоправните отношения на директора се
запазват; трудовоправните отношения на кариерните консултанти да се уредят по чл. 123, ал. 1,
т. 5 от Кодекса на труда.
2. Община Видин осигурява дофинансиране
на Центъра за подкрепа за личностно развитие
с предмет на дейност кариерно ориентиране и
консултиране – Видин, в размер 20% от бюджета
му, а останалите 80% се финансират от Министерството на образованието и науката.
3. Задължителната документация и други
документи се създават и съхраняват в Центъра
за подкрепа за личностно развитие с предмет
на дейност кариерно ориентиране и консултиране – Видин.
4. Директорът на Центъра за подкрепа за
личностно развити с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране – Видин, да
предприеме действия по уреждане на статута на
предоставеното от Регионалното управление на
образованието – Видин, имущество.
5. Пром яната следва да бъде отразена в
за дъл ж ителната док у ментаци я, печат, лого,
електронен подпис и други документи, единен
идентификационен код по БУЛСТАТ, партиди
пред публични институции, банки, фирми, юридически лица, лица със стопанска и нестопанска
цел с оглед извършване цялостната дейност на
Центъра за подкрепа за личностно развитие с
предмет на дейност кариерно ориентиране и
консултиране – Видин.
На основание чл. 320, ал. 3 от ЗПУО настоящата заповед влиза в сила след обнародването
є в „Държавен вестник“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Венци Пасков – заместник-кмет „Хуманитарни
дейности и социална политика“ на община Видин.
Кмет:
О. Ценков
9392
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ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 832
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 и чл. 134, ал. 1,
т. 1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, одобрява проект за частично
изменение на подробен устройствен план – план
за застрояване (ПЗ) и парцеларен план (ПП) за
ПИ № 62.1650 – лозови насаждения, местност
Бабенец, землище на гр. Горна Оряховица, собственост на Кольо Петров Колев, с цел промяна
предназначението на земята и застрояването, като
се определят следните устройствени показатели:
устройствена зона – Жм; височина – до 10 м (до
3 етажа); Кинт. – 1,2; Плътност на застрояване – 60%; Плътност на озеленяване – 40%; начин
на застрояване – е (свободно).
Председател:
Д. Костадинов
9446

ОБЩИНА ДРЯНОВО
РЕШЕНИЕ № 518
от 28 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с протокол № 6
от 20.09.2018 г. на ОЕСУТ при Община Дряново
Общинският съвет – гр. Дряново, реши:
Одобрява проект за ЧИ на ПУП – ПР за кв. 13
и кв. 14 по плана на с. Туркинча при следните
изменения:
1. В кв. 13 на УПИ I се променят регулационните линии, като се поставят по границите на ПИ
73465.501.141. Заличава се улица от о.т. 15 – 16. За
УПИ I от кв. 13 се отрежда нов ПИ с проектен
ид. 73465.501.539 по КК на селото. Променя се
улица от о.т. 17 – 15, като се измества на североизток и се поставят нови о.т. 15а, 15б и 15в, а
о.т. 15 се заличава.
2. В кв. 14 се променят регулационните линии между УПИ I и УПИ III, между УПИ III
и УПИ IV, между УПИ VI, УПИ XI и УПИ V,
между УПИ ХII, УПИ ХIII и УПИ VII, между УПИ ХІІІ и УПИ VIII и между УПИ VII
и УПИ Х. Обособява се нов УПИ XIV – „За
жилищно строителство“. Заличават се УПИ III,
УПИ VI и УПИ XI от кв. 14. Обособява се нов
УПИ XV – „За жилищно строителство“. Заличават се УПИ ХII и УПИ XIII от кв. 14.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Дряново пред Административния съд – Габрово.
Председател:
Г. Казаков
9210

ОБЩИНА КАОЛИНОВО
РЕШЕНИЕ № 397
от 28 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Каолиново, реши:
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1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план за ел. и ВиК
схеми за захранване на ПИ 000120, местност
Каваклък, по КВС на с. Пристое, община Каолиново, област Шумен.
2. Възлага на кмета на община Каолиново да
извърши последващите действия съгласно закона.
Председател:
З. Назиф
9214

ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 683
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) в
обхвата на УПИ VI-1, 4, 38, УПИ VIII-1, 4, 38 в
кв. 5 и УПИ VII – „За КОО“, по регулационния
план на вилна зона Чукарите, гр. Котел, община
Котел, област Сливен (идентификатори по КК
39030.504.44, 39030.504.46 и 39030.504.45, м. Чукари). С изменението се разширява УПИ VІ, кв. 5,
с отреждане „За вилна сграда“, отреждането на
УПИ VІІІ се запазва. Създава се нов квартал 13
от УПИ VІІ и се получават УПИ І с отреждане
„За КОО“ и УПИ ІІ – „За вилна сграда“.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Котел пред Административния съд – Сливен.
Председател:
Хр. Чолакова
9525

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № 1179
от 16 октомври 2018 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59
от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 310,
ал. 5, чл. 311, ал. 1 от ЗПУО във връзка с Решение № 214 по протокол № 9 от заседание на
Общинския съвет – гр. Кърджали, проведено на
20.09.2018 г., нареждам:
1. Преобразувам чрез вливане като филиал на
детска градина ДГ „Вела Пеева“ с адрес: с. Бойно,
ул. Христо Ботев № 1, община Кърджали, към
ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ с адрес: Кърджали,
ул. Мара Михайлова № 6.
2. Обучението на децата от ДГ „Вела Пеева“
да се провежда на адрес: ул. Христо Ботев № 1,
с. Бойно, община Кърджали.
3. Задължителната документация, наличният
инвентар и сградният фонд да се приемат за
управление и стопанисване от детска градина
„Вяра, Надежда и Любов“ с адрес: Кърджали,
ул. Мара Михайлова № 6.
4. Числеността на персонала на детска градина „Вяра, Надежда и Любов“, Кърджали, да
се определи съгласно разпоредбите на чл. 12,
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ал. 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите на
преподавателската работа и реда за определяне
на числеността на персонала в системата на
народната просвета – 2 щата педагогическ и
(закриване на щатната бройка за длъжността
„директор“ и разкриване на 1 щатно място за
длъжността „детски учител“) и 2 щата непедагогически.
5. Трудовоправните отношения с персонала
да бъдат уредени при условията на чл. 123, ал. 1,
т. 1 от КТ.
Кмет:
Х. Азис
9444

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 127
от 28 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Момч и л г ра д, одобря ва под робен ус т ройс т вен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура до
ПИ 17988.8.8 по КККР на с. Груево, община
Момчилград, област Кърджали, собственост
на наследниците на Ибрахим Аптула Ахмед,
за обект „ПУП – ПП за подземно електрозахранващо трасе от съществуващ стълб НН 14/6
изв. А, трафопост Груево 1-1, до ПИ 17988.8.8“,
община Момчилград, съгласно графичната част
на проекта.
Председател:
Ю. Юсеин
9526

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД № АУ-39-1
от 21 септември 2018 г.
Във връзка със заявления вх. № ТУ-08-1 от
18.06.2018 г. от „А1 България“ – ЕА Д, представлявано от пълномощник Иванка Пенкова
Минкова, и ТУ-08-1 (2) от 7.08.2018 г. от „А1 България“ – ЕАД, представлявано от пълномощник
Александра Йорданова Димитрова, на основание
чл. 32, ал. 1 от ЗА и чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ,
заповед на областния управител на област Плевен по чл. 150, ал. 1 от ЗУТ и протокол № 1 от
16.07.2018 г. и протокол № 2 от 10.09.2018 г. на
Областния експертен съвет по устройство на
територията, одобрявам подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура като част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива за строеж
„Оптична връзка на базова станция № PNV0048,
намираща се в ПИ № 204003 в землището на
с. Търнене, община Плевен, област Плевен“ на
основание чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ.
На г рафичната съставка от парцеларни я
план са определени трасето на оптичния кабел
със съответните им сервитути. Трасето със съответните му параметри (дължина на трасето,
координати на чупките, регистъра на засегна-
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тите имоти и др.), разположение и сервитути са
отразени на приложената графична съставка от
парцеларния план.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – Плевен.
Областен управител:
М. Петров
9627

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 927
от 13 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на сграда с идентификатор
63427.7.71.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, едноетажна, със застроена площ 80 кв. м, с предназначение: сграда за
търговия, с адрес – алея Бели брези № 10, Русе,
предмет на АОС № 8396/20.09.2017 г.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 60 000 лв.;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв.;
2.3. депозит за участие в търга – 10 000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация;
2.4. начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
3. Тръжната документация се закупува в Центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки“, пл. Свобода № 6, на цена 250 лв.,
заплатени в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД,
клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000,
банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000,
„Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в Центъра за
административни услуги и информация.
4. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
7. Търгът ще се проведе на 24-тия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на
третия етаж на община Русе, пл. Свобода № 6.
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8. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
9. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
10. Възлага на Комисията по приватизация
и следприватизационен контрол да определи
спечелилия търга участник.
11. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в
търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
12. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.
Председател:
Хр. Белоев
9616

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 888
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 171
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията при Община Силистра, взето на заседание с протокол № 20 от 5.09.2018 г., одобрява
подробен устройствен план на територията на
община Силистра: „ПУП – ПП за изграждане
на трасе за подземна оптична мрежа за нуждите
на „Нетуоркс – България“ – ЕООД, в землището
на с. Калипетрово, с. Майор Ценович и с. Бабук,
община Силистра“.
Председател:
М. Димитрова
9664
26. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 ноември 2018 г.
9816
1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на
участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Диана Иванова Варадинова, наследник на
Дина Петрова Вутова и Иван Петров Вутов (Иван
и Дила Петрови Вутови), собственици на имот
№ 3051, намиращ се в землището на с. Ребърково,
община Мездра, област Враца, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет от
1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
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обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9476
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на
участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Мария Иванова Тодорова, наследник на Вуто
Тодоров Соларски, собственик на имот № 1.17,
намиращ се в землището на с. Новачене, община
Ботевград, Софийска област, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет от
1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9477
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на
участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Деша Проданова Дилова, наследник на
Марин Дилов Кръстев, собственик на имот № 1.18,
намиращ се в землището на с. Новачене, община
Ботевград, Софийска област, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет от
1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9478
4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на
участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Петко Василев Василев, наследник на Петко
Василев Даков, собственик на имот № 102103,
намиращ се в землището на с. Скравена, община
Ботевград, Софийска област, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет от
1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9479
5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на
участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Маргарита Василева Йорданова, наследник на
Петко Василев Даков, собственик на имот № 102103,
намиращ се в землището на с. Скравена, община
Ботевград, Софийска област, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет от
1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9480
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6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на
участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Михаил Цветанов Михайлов, наследник на
Цветан Михайлов Найденов, собственик на имот
№ 174038, намиращ се в землището на с. Скравена,
община Ботевград, Софийска област, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет
от 1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9481
7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на
участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Вера Василева Манова, наследник на Мино
Георгиев Мишов, собственик на имоти с № 40.11
и 512.8, намиращи се в землището на с. Новачене,
община Ботевград, Софийска област, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет
от 1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9482
8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на
участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Иванка Георгиева Гацова, наследник на Иван
Петков Дойчински, собственик на имот № 594.1,
намиращ се в землището на с. Новачене, община
Ботевград, Софийска област, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет от
1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9483
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на
участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Валентина Димитрова Петрова, наследник
на Васил Велчов Бързашки, собственик на имот
№ 114010, намиращ се в землището на с. Скравена,
община Ботевград, Софийска област, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет
от 1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9484
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на
участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от км
161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б, ал. 3
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от Закона за държавната собственост съобщава на
Виолета Цветанова Петрова, наследник на Васил
Велчов Бързашки, собственик на имот № 114010,
намиращ се в землището на с. Скравена, община
Ботевград, Софийска област, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет от
1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9485
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“
от км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мариана Цветанова Петрова, наследник
на Васил Велчов Бързашки, собственик на имот
№ 114010, намиращ се в землището на с. Скравена,
община Ботевград, Софийска област, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет
от 1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9486
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Дафина Кръстева Василева, наследник на Васил
Кръстев Канзов, собственик на имот № 121014,
намиращ се в землището на с. Скравена, община
Ботевград, Софийска област, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет от
1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9487
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Христина Илиева Стаматова, наследник
на Георги Цанев Гроздин, собственик на имот
№ 122033, намиращ се в землището на с. Скравена,
община Ботевград, Софийска област, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет
от 1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9488
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на
участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Таня Венциславова Стефанова, наследник на
Венцислав Симеонов Пешев, собственик на имот
№ 150.2, намиращ се в землището на с. Лютидол,
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община Мездра, област Враца, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет от
1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9489
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“
от км 161+367 до км 194+164.89, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Веска Михайлова Петрова, наследник
на Иван Миков Гайдарски, собственик на имоти
с № 107020 и 141179, намиращи се в землището на
с. Скравена, община Ботевград, Софийска област,
за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет от 1.02.2018 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9490
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на
участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от км
161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Даниела Драганова Манчева, наследник на Цеко
Иванов Цеков, собственик на имоти с № 5.32 и
5.162, намиращи се в землището на с. Лютидол,
община Мездра, област Враца, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет от
1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9491
17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“
от км 161+367 до км 194+164.89, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Даниела Петрова Златинска,
наследник на Цвета Йорданова Илиева (Цвета
Дилова Антова), собственик на имоти с № 3048 и
31083, намиращи се в землището на с. Ребърково,
община Мездра, област Враца, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет от
1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9492
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Евгени Иванов Янков, наследник на Янко
Вълков Йотов, собственик на имоти с № 174040 и
107053, намиращи се в землището на с. Скравена,
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община Ботевград, Софийска област, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет
от 1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9493
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“
от км 161+367 до км 194+164.89, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Константин Кирилов Александров,
наследник на Александър Стаменов Йотов, собственик на имоти с № 5205 и 23014, намиращи
се в землището на с. Дърманци, община Мездра,
област Враца, за постановяването на Решение № 56
на Министерския съвет от 1.02.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9494
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Никола Цанов Петков, наследник на Никола
Христов Лацов, собственик на имоти с № 5.59, 129.5
и 160.85, намиращи се в землището на с. Лютидол,
община Мездра, област Враца, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет от
1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9495
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на
участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Цанилия Николова Петкова, наследник
на Никола Христов Лацов, собственик на имоти
с № 5.59, 129.5 и 160.85, намиращи се в землището
на с. Лютидол, община Мездра, област Враца, за
постановяването на Решение № 56 на Министерския
съвет от 1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9496
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Петко Тенев Въчев, наследник на Иван Николов
Пешков, собственик на имоти с № 128.96, 151.13 и
151.15, намиращи се в землището на с. Лютидол,
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община Мездра, област Враца, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет от
1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9497
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Петко Тенев Въчев, наследник на Никола Иванов Петков (Никола Иванов Пешков), собственик
на имот № 151.16, намиращ се в землището на
с. Лютидол, община Мездра, област Враца, за постановяването на Решение № 56 на Министерския
съвет от 1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9498
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Александър Владимиров Диков, наследник
на Трифон Алексиев Анчов, собственик на имот
№ 27002, намиращ се в землището на с. Дърманци,
община Мездра, област Враца, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет от
1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9499
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Александър Владимиров Диков, наследник
на Кръстьо Диков Иванов, собственик на имот
№ 31095, намиращ се в землището на с. Ребърково,
община Мездра, област Враца, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет от
1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9500
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“
от км 161+367 до км 194+164.89, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Антоанета Ценова Спасова, наследник на Антим Ценов Вачков, собственик на имот
№ 31089, намиращ се в землището на с. Ребърково,
община Мездра, област Враца, за постановяване-
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то на Решение № 56 на Министерския съвет от
1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9501
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“
от км 161+367 до км 194+164.89, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Антоанета Ценова Спасова,
наследник на Пешо Иванчов Тинчев (Пешо Иванов Тинчев), собственик на имоти с № № 5.185 и
128.33, намиращи се в землището на с. Лютидол,
община Мездра, област Враца, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет от
1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9502
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“
от км 161+367 до км 194+164.89, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Мария Боянова Вацова, наследник
на Мария Ангелова Вацова (Мария Петрова Вацова), собственик на имот № 5222, намиращ се в
землището на с. Дърманци, община Мездра, област Враца, за постановяването на Решение № 56
на Министерския съвет от 1.02.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9503
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“
от км 161+367 до км 194+164.89, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Мария Боянова Вацова, наследник на
Ангел Пешов Вацов, собственик на имот № 5203
намиращ се в землището на с. Дърманци, община
Мездра, област Враца, и имот № 16002, намиращ
се в землището на Ребърково, община Мездра,
област Враца, за постановяването на Решение
№ 56 на Министерския съвет от 1.02.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9504
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“
от км 161+367 до км 194+164.89, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Райчин Василев Василев, наследник
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на Иванка Макавеева Райчинова, собственик
на имот № 121062, намиращ се в землището на
с. Скравена, община Ботевград, Софийска област,
за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет от 1.02.2018 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9505
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на
участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Райчин Василев Василев, наследник на Васил
Райчинов Василев, собственик на имот № 121063,
намиращ се в землището на с. Скравена, община
Ботевград, Софийска област, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет от
1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9506
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация
на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Цветомира Владимирова Дикова, наследник
на Трифон Алексиев Анчов, собственик на имот
№ 27002, намиращ се в землището на с. Дърманци,
община Мездра, област Враца, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет от
1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9507
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на
участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Цветомира Владимирова Дикова, наследник
на Кръстьо Диков Иванов, собственик на имот
№ 31095, намиращ се в землището на с. Ребърково,
община Мездра, област Враца, за постановяването на Решение № 56 на Министерския съвет от
1.02.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9508
92. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, на основание чл. 253
от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С180022-091-0000769/26.10.2018 г. възлага
на „Проджектс инвестмънт мениджмънт“ – ЕАД,
с ЕИК: 204046335, София, ул. Здраве № 15, представлявано от Людмила Стоянова Димитров,
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следния недвижим имот: сграда с идентификатор
03504.405.131.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица,
област Благоевград, предназначение – вилна сграда – еднофамилна, на два етажа, площ 79 кв. м,
намиращ се в гр. Белица, община Белица, област
Благоевград – местност Семково, която сграда е
разположена в поземлен имот с идентификатор
03504.405.131 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белица, област Благоевград,
при съседи на сградата – сграда с идентификатор
03504.405.131.2 и от три страни поземлен имот с
идентификатор 03504.405.131.
9632
27. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, офис Варна,
дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2
във връзка с чл. 253 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот с изх. № С180003091-0000379/12.06.2018 г. възлага на Иво Стаменков
Пенков с адрес: София, ул. Бодра смяна, бл. 43,
вх. Б, ет. 2, ап. 8, следния недвижим имот: апартамент, КИД 62788.501.548.1.6, № 4 на мансарден
етаж от двуетажна жилищна сграда с мансарден
етаж, целият с площ 141,90 кв. м, в т. ч. чиста
площ 124,60 кв. м, състоящ се от: входно антре,
дневен тракт, три спални, две бани-тоалетни, три
тераси, заедно с принадлежащо избено помещение
№ 4 с площ 7,16 кв. м, както и припадащите се
19,9621 % идеални части от общите части на сградата, равнящи се на 10,14 кв. м ид.ч., и 19,9621 %
идеални части от правото на строеж, равняващи
се на 100,61 кв. м върху дворното място, цялото с
площ 504 кв. м, съставляващо по кадастралната
карта имот с пълен кадастрален номер 62788.501.548,
при граници: ул. Пролет, ПИ 549, ПИ 80 и ПИ 79,
намиращ се в с. Рогачево, община Балчик, област
Добрич, ул. Пролет.
9659
47. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Варна, дирекция „Събиране“,
на основание чл. 239, ал. 2 във връзка с чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот с изх. № С180003-091-0000524/31.07.2018 г.
възлага на Даниела Славчева Станачкова с адрес: София, ул. Бодра смяна, бл. 43, вх. Б, ет. 2,
ап. 8, следния недвижим имот: ателие, КИД
62788.501.548.1.2, № 1, първи етаж от двуетажна
жилищна сграда с мансарден етаж, цялото с площ
89,25 кв. м, в т. ч. чиста площ 82 кв. м, състоящо
се от: входно антре, дневен тракт, спалня, банятоалетна, домакинско помещение и тераса, заедно
с припадащите се 14,2818 % идеални части от общите части на сградата, равнящи се на 7,25 кв. м
ид. ч., и 14,2818 % идеални части от правото на
строеж, равняващи се на 71,98 кв. м върху дворното място, цялото с площ 504 кв. м, съставляващо
по кадастрална карта имот с пълен кадастрален
номер 62788.501.548, при граници: ул. Пролет,
ПИ 549, ПИ 80 и ПИ 79, намиращ се в с. Рогачево,
община Балчик, област Добрич, ул. Пролет.
9668
45. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Варна, дирекция „Събиране“,
на основание чл. 239, ал. 2 във връзка с чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот с изх. № С180003-091-0000380/12.06.2018 г.
възлага на Калина Константинова Николова с
адрес: София, ж.к. Сердика, бл. 18, вх. Е, ет. 8,
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ап. 103, следния недвижим имот: апартамент, КИД
62788.501.548.1.7, № 5 на мансарден етаж от дву
етажна жилищна сграда с мансарден етаж, целият с
площ 93,41 кв. м, в т.ч. чиста площ 80 кв. м, състоящ
се от: входно антре, дневен тракт, спалня, баня,
тоалетна, тераси, заедно с принадлежащо избено
помещение № 5 с площ 7,14 кв. м, при граници:
избен коридор, избено помещение № 4 и вътрешен
двор, както и припадащите се 12,3427 % идеални
части от общите части на сградата, равняващи се
на 6,27 кв. м ид.ч., и 12,3427 % идеални части от
правото на строеж, равняващи се на 62,21 кв. м
върху дворното място, цялото с площ 504 кв. м,
съставляващо по кадастрална карта имот с пълен
кадастрален номер 62788.501.548, при граници: ул.
Пролет, ПИ 549, ПИ 80 и ПИ 79, намиращ се в с. Рогачево, община Балчик, област Добрич, ул. Пролет.
9667
46. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Варна, дирекция „Събиране“,
с постановление за възлагане на недвижим имот с
изх. № С180003-091-0000523/31.07.2018 г. възлага на
Калина Константинова Николова с адрес: София,
ж.к. Сердика, бл. 18, вх. Е, ет. 8, ап. 103, следния
недвижим имот: апартамент, КИД 62788.501.548.1.1,
№ 1 на първи етаж от двуетажна жилищна сграда
с мансарден етаж, целият с площ 88,16 кв. м, в т.ч.
чиста площ 74,30 кв. м, състоящ се от: входно антре,
дневен тракт, спалня, баня-тоалетна, домакинско
помещение и тераса, заедно принадлежащо избено
помещение № 1 с площ 7,14 кв. м, при граници:
избен коридор, вътрешен двор и избено помещение
№ 2, както и припадащите се 13,2285 % идеални
части от общите части на сградата, равняващи се
на 6,75 кв. м ид.ч., и 13,2285 % идеални части от
правото на строеж, равняващи се на 66,67 кв. м
върху дворното място, цялото с площ 504 кв. м,
съставляващо по кадастрална карта имот с пълен
кадастрален номер 62788.501.548, при граници: ул.
Пролет, ПИ 549, ПИ 80 и ПИ 79, намиращ се в с. Рогачево, община Балчик, област Добрич, ул. Пролет.
9673
34. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти
за частта от територията на район „Студентски“,
Столична община, област София (столица), за
която със Заповед № РД-18-38(1) от 2.10.2012 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (АГКК) е оттеглена Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. на изпълнителния
директор на АГКК за одобряване на кадастралната
карта и кадастралните регистри. Кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти са в службата по геодезия, картография и
кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – София.
9718
14. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация на ул. Иван Димитров – Куклата
между о.т. 228 и о.т. 221; изменение на план за
регулация на ул. Гео Милев между о.т. 223 и о.т.
221; изменение на план за регулация на ул. Хемус
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между о.т. 249а – о.т. 248 – о.т. 247д (нова) и о.т. 246;
откриване на задънена улица от о.т. 247д (нова) до
о.т. 247е (нова). Изменение границите на кв. 93 и
създаване на нови квартали 93 и 93а. Изменение
границите на УПИ І – „За комплексно жилищно
строителство и магазини“, в кв. 93. Създаване на
нови УПИ І – „За комплексно жилищно строителство и магазини“, и УПИ ІІІ-1005, 1264 – „За
жилищно строителство, магазини, ОО и ПГ“, в
кв. 93а. Приобщаване на УПИ ІІ-475 от кв. 93 към
нов кв. 93а. Изменение на план за застрояване на
УПИ І – „За комплексно жилищно строителство и
магазини“, в кв. 93 за създаване на нов УПИ ІІІ-1005,
1264 – „За жилищно строителство, магазини, ОО и
ПГ“, в кв. 93а, м. Ж.к. Христо Смирненски – Слатина. На основание чл. 22, ал. 4 ЗУТ проектите
подлежат на обществено обсъждане. Проектите са
изложени в район „Слатина“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по тях до главния архитект на Столичната
община чрез район „Слатина“.
9669
30. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че е издадена заповед за отчуждаване
на недвижим имот на основание чл. 25, ал. 1 и
2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС във връзка с
реализацията на обект: „Улица по северната граница на УПИ I, кв. 10, м. НПЗ „Изток“, м. Къро“,
и реконструкция на ул. Ген. Йордан Венедиков,
район „Младост“, гр. София, съгласно действащия
регулационен план на НПЗ „Изток“, м. Къро,
одобрен със Заповед № РД-50-09-373 от 8.12.1988 г.
на главния архитект на София, и ПУП/ИПРЗ
за кв. 1, 2, 10 и 12, одобрен с Решение № 469 по
протокол № 43 от 19.07.2013 г. на СОС, а именно:
заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-107 от
2.10.2018 г. на кмета на Столичната община за ПИ
с проектен идентификатор 68134.4081.9570 – незастроен, с площ 60 кв. м, съгласно скица-проект за
изменение на КККР, представляващ реална част
от ПИ с идентификатор 68134.4081.1327 по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-35 от 9.06.2011 г. на
ИД на АГКК. Липсват данни за собственика на
отчуждавания имот.
9729
100. – Областният управител на област с ад
министративен център Благоевград на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, чл. 152,
ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че е издадено Разрешение за строеж № РС-050 от
26.10.2018 г. за строителство на обект: „Изграждане
на защитни съоръжения срещу наводнения по р.
Струма“, в частта: първи етап: „Укрепване праг
на р. Струма в землището на с. Рибник, община
Петрич“, и втори етап в участъци: 1. участък преди
моста на Е-79 при отклонението за с. Крупник,
община Симитли; 2. участък от р. Струма преди
моста на Е-79 при газостанцията на „Булгартранс
газ“ – ЕАД, община Симитли; 3. участък от р.
Струма в землището на с. Долно Церово, около
жп моста, община Благоевград; 4. участък от р.
Струма преди гр. Симитли над жп мост за мина
„Ораново“, община Симитли; 5. участък от р.
Струма в землището на с. Илинденци и с. Микрево, община Струмяни; 6. участък от р. Струма в
землището на с. Българчево, община Благоевград.
Местоположението на строежа е речното корито
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на р. Струма на територията на общините Благоевград, Симитли, Струмяни и Петрич. Съгласно
чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез областната администрация – Благоевград.
9686
31. – Общинската служба „Земеделие“ – Карлово, на основание чл. 32, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица, че ще се извърши
трасиране и въвод във владение на новообразувани
имоти по плана на новообразуваните имоти за
местностите Манастирски лозя, Борова гора и
Кайряка в землище гр. Сопот, община Сопот.
Трасирането ще се извърши по график, който започва 14 дни след обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“. Графикът по дати и местности
ще бъде изложен в административната сграда на
Община Сопот.
9725
33. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП –
парцеларен план за трасета на електропровод и
водопровод, захранващи имот с идентификатор
32010.23.14 в местността Общинска мера по КККР
на землище Ивайло, община Пазарджик. Проектното трасе на електропровода започва от табло НН,
мачтов ТП, разположено в границите на имот с
идентификатор 32010.40.4, преминава през имот с
идентификатор 32010.40.98 – друг вид земеделска
земя (обслужваща улица), пресича регулационните
граници на с. Ивайло и се установява в имот с
идентификатор 32010.23.19 – за местен път, представляващ път IV клас, до достигане границите
на имот с идентификатор 32010.23.14 в местността
Общинска мера по КККР на землище Ивайло,
община Пазарджик, който следва да бъде захранен,
съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути
и регистъра на засегнатите имоти. Проектното
трасе на водопровода започва от съществуващ
водопровод до западния край на регулацията на
с. Ивайло, разполага се в имот с идентификатор
32010.23.19 – за местен път, представляващ път IV
клас, продължава по него до достигане границите
на имот с идентификатор 32010.23.14 в местността
Общинска мера по КККР на землище Ивайло,
община Пазарджик, който следва да бъде захранен,
съгласно изчертаното със зелено, сервитути и регистъра на засегнатите имоти. Проектът е изложен
в общината, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
9670
34. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
електропровод, КЛ 1 kV от ПИ 55155.10.3, местност Татар Екин, Пазарджик, до ПИ 32010.32.127
и ПИ 32010.32.127, местност Орта мера, землище
Ивайло, община Пазарджик. Новопроектираното трасе се предвижда да започне от кабелна
муфа на съществуващ електропровод, разположен в ПИ 55155.10.3 – полски път, пресича ПИ
55155.10.102 – напоителен канал (МЗГ – ХМС), ПИ
55155.11.60 – път II-37, ПИ 32010.32.158 – път II-37,
ПИ 545155.32.141 – напоителен канал (МЗГ – ХМС),
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и ПИ 32010.32.142 – напоителен канал, до достигане на нови ел. табла, разположени на имотните
граници на ПИ 32010.32.127 и ПИ 32010.32.127,
местност Орта мера, с. Ивайло, община Пазарджик, които следва да бъдат захранени съгласно
изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти. Проектът е изложен
в общината, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
9671
70. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за поземлен имот
№ 66425.507.37 по КК и КР за гр. Силистра, община
Силистра, местност Орта Борун. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните страни могат да се запознаят
с проекта в сградата на Община Силистра и да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
9665
35. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за трасе на eл. кабел 20 kV от съществуващ ЖБ
стълб № 36/11 от извод СН „Камен“, ПС „Индустрия – Сливен“, разположен в ПИ 67338.43.8,
местност Сливенски кър, землище гр. Сливен, за
захранване на ПИ 001007 и ПИ 001050, местност
Къра, землище с. Сотиря, община Сливен, отредени
съответно „За производствена и складова дейност“
и „За автосервиз“, и засягащ следните поземлени
имоти, намиращи се в землището на гр. Сливен:
67338.43.8, 67338.251.3, 67338.251.10, 67338.251.7,
67338.251.9, 67338.251.1, 67338.251.2 и 67338.251.5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.
9679
2. – Областният у правител на Софийска
област на основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено
Разрешение за строеж № РС-3 от 24.10.2018 г. от
областния управител на Софийска област за строеж: „Надграждане на хвостохранилище Челопеч
до кота 630“, намиращ се в УПИ І-80011.44.106,
80011.44.107, 80011.44.115, 80011.44.116, 80011.44.118,
80011.53.093, 80011.53.120, 80011.53.126, 80011.53.164,
80011.53.166, 80011.53.169, 80011.53.171, 80011.54.034,
80011.54.035, 80011.198.006, 80323.71.55, 80323.71.64,
80323.71.65, 80323.71.66, 80323.71.70, 80323.71.72,
80323.71.73, 80323.71.82, 80323.71.83, 80323.71.88,
80323.71.90, 80323.71.92, 80323.76.5, 80323.76.12,
80323.76.13, 80323.76.19, 80323.76.20, 80323.76.27,
80323.76.33, 80323.76.42, 80323.76.43, 80323.76.44,
80323.76.45, 80323.76.50, 80323.76.51, 80323.76.53,
80323.76.76, 80323.76.77, 80323.76.78, 80323.76.100,
80323.76.102, 80323.76.105, 80323.76.113, 80323.76.115,
80323.76.117, 80323.76.118, 80323 76.120, 80323.76.122,
80323.76.124, 80323.76.126, 80323.76.129, 80323.76.131,
80323.76.133, 80323.76.135, 80323.76.137, 80323.76.139,
80323.78.28, 80323.78.30, 80323.78.41, 80323.78.48,
80323.78.49, 80323.78.71, 80323.80.105, 80323.80.106,
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80323.80.110, 80323.80.112, 80323.80.114, 80323.80.116,
80323.82.82, 80323.82.90, 80323.82.92, 80323.82.95 – за
хвостохранилище, кв. 1, по действащия подробен план на част от землищата на с. Челопеч и
с. Чавдар, Софийска област, одобрен със заповеди
№ ЗУТ-1 от 27.04.2018 г. и ЗУТ-3 от 11.05.2018 г. на
областния управител на Софийска област. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез областния
управител на Софийска област.
9721

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград, с който се оспорва изцяло
Правилникът за организацията и дейността на
Общинския съвет – Благоевград, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация на Община Благоевград, с искане оспореният
нормативен акт да бъде обявен за нищожен или
при условията на евентуалност – да бъде отменен
като незаконосъобразен, е образувано адм. дело
№ 789/2018 г. по описа на Административния
съд – Благоевград, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.12.2018 г.
от 10,20 ч.
9658
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от „Дъбова гора“ – ООД,
срещу чл. 19 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на община Приморско, приета с
протокол № 49 от 17.03.2004 г., изменена и допълнена с Решение № 136 от 28.07.2016 г. и Решение
№ 006 от 27.01.2011 г., изм. с Решение № 035 от
28.12.2011 г. По оспорването е образувано адм. дело
№ 2659/2018 г., насрочено за 15.11.2018 г. от 10,20 ч.
9677
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава за постъпил
протест от Росица Тонева – прокурор при Окръжната прокуратура – Варна, срещу разпоредбите на
чл. 47, ал. 3, чл. 48, ал. 3 и чл. 50 от Наредбата за
обществения ред, приета от Общинския съвет –
гр. Аксаково, с Решение № 18.3.2 от протокол № 18
от 16.03.2005 г. Във връзка с оспорването е образувано адм. д. № 2895/2018 г. по описа на Административния съд – Варна, ХХІІ състав, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
13.12.2018 г. от 13 ч.
9683
Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Пазарджик – Станка
Димитрова, подаден против разпоредбите на чл. 39,
ал. 1, т. 20 и 21 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги, предоставени от Община Батак, приета
с Решение № 207 от 22.02.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Батак, взето с протокол № 16. По
протеста е образувано адм. д. № 945 по описа на
Административния съд – Пазарджик, за 2018 г.
9681
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Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против Наредбата за определянето и администрирането на
местите такси и цени на услуги на територията
на община Пещера, приета с Решение № 581 от
31.08.2010 г. на Общинския съвет – гр. Пещера.
По протеста е образувано адм. д. № 946 по описа
на Административния съд – Пазарджик, за 2018 г.
9682
Административният съд – София област, първи
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – София, на
Наредбата за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги на Община Челопеч, приета с Решение № 317, протокол № 41 от
17.08.2018 г. на Общинския съвет – с. Челопеч, по
което е образувано адм. дело № 1056/2018 г. по
описа на Административния съд – София област.
Делото е насрочено в открито съдебно заседание
на 5.12.2018 г. от 10 ч.
9661
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че по протест на Окръжна
прокуратура – София, е образувано адм. дело
№ 1057/2018 г. по описа на съда, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
19.12.2018 г. от 10 ч., по което предмет на оспорване са разпоредбите на чл. 33, ал. 1, т. 5 и 26 от
Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Долна баня.
9662
Административният съд – София област, пети
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм.
д. № 1067/2018 г. по описа на Административния
съд – София област, със страни: оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и ответник – Общинският съвет – с. Чавдар, насрочено за разглеждане на 5.12.2018 г. от 10 ч. и по което предмет
на оспорване е Наредбата за условията и реда за
извършване на търговска дейност на територията
на община Чавдар, приета с Решение № 116 по
протокол № 12 от 30.09.2008 г.
9678
Административният съд – София област, седми
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. дело
№ 1082/2018 г. по описа на Административния
съд – София област, със страни: оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и ответник – Общинският съвет – гр. Етрополе, насрочено за
разглеждане на 19.12.2018 г. от 10 ч. и по което
предмет на оспорване е чл. 42, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 13 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Етрополе, приета от Общинския
съвет – гр. Етрополе, с Решение № 44 по протокол
№ 5 от 14.02.2008 г.
9728
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админи-
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стративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест срещу чл. 46 от Наредба № 1 за
поддържане и опазване на обществения ред в община Минерални бани, по който е образувано адм.
д. № 1006/2018 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 12.12.2018 г. от 10,25 ч.
9680
Ардинският районен съд уведомява: 1. Нуртен
Ардалъ – родена през 1962 г., турска гражданка; 2.
Нурай Барут – родена през 1970 г., турска гражданка; 3. Сабрие Ардалъ – родена през 1938 г., турска
гражданка; 4. Нурджан Ерол – родена през 1968 г.,
турска гражданка; всички без известен постоянен и
настоящ адрес в Република България и без известен
адрес в чужбина, че срещу тях като ответници има
заведено гражданско дело № 116/2018 г. по описа
на PC – Ардино, по постъпила искова молба от
Филип Емилов Милев от Кърджали, ул. Омуртаг
№ 2, чрез упълномощен процесуален представител
адвокат Георги Белев от АК – Кърджали, с правно
основание чл. 124 от ГПК във връзка с чл. 79, ал. 1
от ЗС при цена на иска 8577,80 лв. и същите следва
да се явят в деловодството на PC – Ардино, за да
получат исковата молба и приложенията, в тримесечен срок от обнародването на уведомлението
в неофициалния раздел на „Държавен вестник“.
Ако въпреки публикацията не се явят, на същите
ще се определи особен представител на разноски
на ищеца и делото ще се гледа по реда на чл. 48,
ал. 2 от ГПК.
9726
Хасковският районен съд уведомява Феридун
Емин Оглу, роден на 28.11.1972 г. в гр. Александруполис, Република Гърция – ответник по гражданско
дело № 1745 по описа на Районния съд – Хасково,
за 2018 г., с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК да
се яви в съда в двуседмичен срок от обнародване
на съобщението в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за получаване на съобщението с
приложените книжа. Ако не се яви, за да получи
съобщението с книжата в указания срок, те ще се
приложат към делото и ще се считат за редовно
връчени. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48 от ГПК.
9663
Ямболският районен съд, гражданско отделение, уведомява Юлия Миинова, гражданка на
Република Молдова, гр. Кишинев, сега с неизвестен адрес и без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, че е ответница по
гр. д. № 3810/2018 г. на основание чл. 49, ал. 1
от Семейния кодекс, заведено от Лъчезар Митев
Стоянов от Ямбол, к.с. Златен рог, бл. 27, вх. А,
ет. 8, ап. 325, като є указва, че в 2-седмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в деловодството на ЯРС за връчване на
книжата по делото по чл. 131 ГПК. Ответницата
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
9684
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 74,
ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) обявява, че е образувано гражданско дело № 123 по описа за 2018 г.,
по постъпило мотивирано искане вх. № 1214 от
6.03.2018 г. от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
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имущество (КПКОНПИ) срещу Стоян Траянов
Кръстев с постоянен адрес: Перник, ул. Владислав
Граматик № 17, и Росица Кирилова Боянова с
постоянен адрес: Перник, ул. Пирдоп № 47, за отнемане в полза на държавата на основание чл. 74,
ал. 2 от ЗОПДНПИ на следното имущество на
обща стойност 1 138 407,59 лв., както следва:
От Стоян Траянов Кръстев:
– сумата в размер 116 692,59 лв., представляваща иззети парични средства по досъдебно производство № 23/2012 г. по описа на ТС „БОП“ – Перник;
– сумата в размер 70 000 лв., представляваща
вземане на Стоян Траянов Кръстев по предоставен
заем на Емилия Делчева Кръстева;
– сумата в размер 161 565 лв., вземане на Стоян
Траянов Кръстев по предоставен заем на Даниела
Боянова Димова;
– сумата в размер 215 000 лв., представляваща
върнат на проверяваното лице заем;
– сумата в размер 340 000 лв., допълнителни
парични вноски и предоставени заеми от Стоян
Траянов Кръстев на „Фламинго – 585“ – ЕООД;
– сумата в размер 52 000 лв., представляваща
възстановени допълнителни парични вноски и
заеми от „Фламинго – 585“ – ЕООД, на Стоян
Траянов Кръстев;
– сумата в размер 58 000 лв., представляваща
възстановени допълнителни парични вноски от
„Фламинго 1“ – ЕООД, на Стоян Траянов Кръстев;
– сумата в размер 22 000 лв., представляваща
допълнителни парични вноски и предоставени
заеми на „Макс и Ю – Кръстеви и сие“ – сД, от
Стоян Траянов Кръстев;
– сумата в размер 3000 лв., представляваща
възстановени допълнителни парични вноски и
предоставени заеми от „Макс и Ю – Кръстеви и
сие“ – СД, на Стоян Траянов.
От Росица Кирилова Боянова:
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на наличните дружествени дялове;
– недвижим имот: апартамент № 72, намиращ се в София, ж. к. Младост 3, жилищна сграда – бл. 343, вх. 1, ет. 10, състоящ се от дневна,
кухненски бокс и обслужващи помещения, със
застроена площ 36,33 кв. м, заедно с таванско
помещение № 72, с полезна площ 3 кв. м, заедно
със съответните идеални части от общите части
на сградата и заедно с 0,708 ид. ч. от правото
на строеж, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 54, том
IV, peг. № 18881, дело № 604 от 2008 г. (вписан
в Службата по вписванията – София, с вх. pег.
№ 53069/17.07.2008 г., акт № 146, том СХХХ, дело
№ 36278); имотът е собственост на Росица Кирилова Боянова; пазарна стойност към настоящия
момент – 51 500 лв.
– недвижим имот, намиращ се в Перник,
ул. Вардар, бл. 11, вх. А, ет. 1, ап. 2: жилище – апартамент със застроена площ 78,71 кв. м, състоящ се
от две стаи, кухня, сервизни помещения, заедно с
прилежащото към апартамента избено помещение
№ 2 с площ 18 кв. м, таванско помещение № 2 с площ
32 кв. м; съгласно схема № 15-101288-10.04.2014 г.
на АГКК – Перник, имотът е с идентификатор
55871.505.572.2.2; прилежащи части: мазе № 2 с площ
18 кв. м; таван № 2 с площ 32 кв. м; 15,70 % идеални
части от общите части на сградата и правото на
строеж; ниво на обекта: 1; съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: 55871.505.572.2.1,
под обекта: няма; над обекта: 55871.505.572.2.4,
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придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 78, том I, pег. № 622, дело
№ 70 от 2013 г. (вписан в Службата по вписванията – Перник, с вх. рег. № 558/1.03.2013 г., акт № 83,
том 2, дело № 247/2013 г.); имотът е собственост
на Росица Кирилова Боянова; пазарна стойност
към настоящия момент – 30 700 лв.;
– сумата в размер 5700 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG31CECB 9790 1036 9854 00, открита на 9.06.2004 г.
в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Росица Кирилова Боянова;
– сумата в размер 7250 лв., представляваща
преводи от трети лица по разплащателна сметка
в левове с IBAN BG31CECB 9790 1036 9854 00,
открита на 9.06.2004 г. в „Централна кооперативна
банка“ – АД, с титуляр Росица Кирилова Боянова.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество по реда на чл. 29 ЗОПДИППД пред
Пернишкия окръжен съд в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
Първото съдебно заседание по делото е насрочено
за 27.02.2019 г. от 13,30 ч.
9674
Шуменският окръжен съд на основание чл. 74,
ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1
от ПЗРЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 108/2018 г. по искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество срещу: Симеон
Божилов Марков с постоянен адрес: Бургас, ж.к.
Изгрев № 26, вх. 5, ет. 6, Росица Божилова Маркова с постоянен адрес: Бургас, ж.к. Изгрев № 26,
вх. 5, ет. 6, и „Марков 56“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление: Бургас, ж.к. Изгрев № 26,
вх. 5, ет. 6, с което на основание чл. 74, ал. 1 и
2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от
ПЗРЗПКОНПИ и Решение № 161 от 21.03.2018 г.
на КПКОНПИ е предявено искане да бъде постановено решение за отнемане в полза на държавата
на следното имущество на стойност 541 745,15 лв.:
1. От Симеон Божилов Марков и Росица Божилова
Маркова на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), в т.ч.:
– недвижим имот, намиращ се в землището на
с. Александрово, община Смядово, област Шумен, с
ЕКАТТЕ 67708, а именно: иглолистна гора с площ
16,397 дка, намираща се в местността Коларски
припек, представляваща имот № 077003 по картата
на възстановената собственост на землището на
селото, отдел/подотдел 167(е), при граници: имот
№ 077012 – иглолистна гора на наследниците на
Миро Димитров Янев, имот № 080032 – широколистна гора на МЗГ – ДДС, имот № 000002 – широколистна гора на МЗГ – ДДС, имот № 077002 – иглолистна гора на наследниците на Неда Иванова
Неделчева, имот № 000002 широколистна гора на
МЗГ – ДДС, имот № 077004 – иглолистна гора на
Стоян Христов Пенев, при ограничение имотът да
се ползва съгласно закона и правилника за приложението му; недвижимият имот е придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот, вписан в Службата по вписванията – Велики
Преслав, с акт № 90, том 2, рег. № 956, дело № 285
от 15.03.2013 г., закупен от Симеон Божилов Марков;
пазарна стойност към настоящия момент: 8500 лв.;
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– недвижим имот, намиращ се в землището на
с. Александрово, община Смядово, област Шумен,
с ЕКАТТЕ 67708, а именно: широколистна гора с
площ 10,999 дка, от които 10,214 дка в отдел/подотдел 167(з) и 0,785 дка в отдел/подотдел 167(м),
намираща се в местността Коларски припек,
представляваща имот планоснимачен № 080008 по
картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имот № 080021 – широколистна гора на наследниците на Мина Минева
Русева, имот № 080020 – широколистна гора на
наследниците на Стоян Емандиев Апостолов, имот
№ 080009 – широколистна гора на наследниците на
Колю Стоянов Шопов, имот № 080006 – горски път
на МЗГ – ДДС, имот № 08007 – широколистна гора
на наследниците на Атанас Цанев Ненков, имот
№ 080022 – широколистна гора на наследниците
на Митю Павлев Митков; недвижимият имот е
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот, вписан в Службата по вписванията – Велики Преслав, с акт № 90, том 2,
рег. № 956, дело № 285 от 15.03.2013 г., закупен от
Симеон Божилов Марков; пазарна стойност към
настоящия момент: 6100 лв.;
– недвижим имот, намиращ се в землището на
с. Александрово, община Смядово, област Шумен, с
ЕКАТТЕ 00330, а именно: имот с № 085005, с площ
25,505 дка, начин на трайно ползване: широколистна
гора, вид собственост: частна, представляващ по
вид на горите или вид на подотдела: 167(п) с площ
8,262 дка иглолистна гора и 167(с) с площ 17,243 дка
широколистна гора; имотът се намира в местността
Коларски припек при граници: имот № 085008 – широколистна гора на наследниците на Петко Рачев
Николов, имот № 085006 – широколистна гора на
Димитър Балев Малчев, имот № 085004 – широколистна гора на наследниците на Петър Иванов
Бакърджиев, имот № 080020 – широколистна
гора на наследниците на „Сибиел“ – ООД, имот
№ 080019 – широколистна гора на наследниците
на Станьо Донев Станев, имот № 080018 – широколистна гора на наследниците на Димитър Донев
Станев, имот № 080013 – широколистна гора на
„Сибиел“ – ООД, имот № 00002 – широколистна гора на наследниците на МЗГ – ДДС, имот
№ 085009 – широколистна гора на наследниците
на Банчо Балев Георгиев; недвижимият имот е
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот, вписан в Службата по вписванията – Велики Преслав, с акт № 47, том 8, рег.
№ 2945, дело № 1450 от 19.09.2013 г., закупен от
Симеон Божилов Марков; пазарна стойност към
настоящия момент: 13 600 лв.; недвижимият имот е
собственост на Симеон Божилов Марков и Росица
Божилова Маркова и подлежи на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.).
– лек автомобил марка „Пежо“, модел „Експерт“,
рег. № А 4262 MB, рама № VF3XDRHKH64066667,
двигател № 10DYWD4009542, цвят бежов металик,
придобит съгласно договор за покупко-продажба
от 12.02.2013 г.; пазарна стойност към настоящия
момент: 8000 лв.
2. От Симеон Божилов Марков на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.), в т.ч.:
– сумата в размер 10 лв., представляваща равностойността на 10 дружествени дяла в капитала
на „Симеон и Симона“ – ЕООД, ЕИК 202731237,
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със седалище и адрес на управление: Бургас, ж.к.
Изгрев № 26, вх. 5, ет. 6, с управител Симеон
Божилов Марков;
– сумата в размер 10 лв., представляваща
равностойността на 10 дружествени дяла в размер
10 лв. в капитала на „Марков 56“ – ЕООД, ЕИК
202485198, със седалище и адрес на управление:
Бургас, ж.к. Изгрев № 26, вх. 5, ет. 6, с управител
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 20 000 лв., представляваща
вноски на каса (след приспаднати преобразувани
суми) по едномесечен стандартен депозит ФЛ с
IBAN: BG74 UNCR 7000 2500 5736 69 BGN, c титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 2844,28 лв., представляваща
начислена лихва по едномесечен стандартен депозит
ФЛ с IBAN: BG74 UNCR 7000 2500 5736 69 BGN,
с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 10 020 лв., представляваща
вноски на каса и постъпили средства по многофакторен спестовен влог ФЛ с IBAN: BG27 UNCR
7000 4521 2372 90 BGN, с титуляр Симеон Божилов
Марков;
– сумата в размер 7263,51 лв., представляваща
вноски на каса и постъпили преводи по спестовен
влог ФЛ с IBAN: BG17 STSA 9300 0021 7623 16
(аналитичен № 21762316) BGN, с титуляр Симеон
Божилов Марков;
– сумата в размер 1278 лв., представляваща
вноски от трети лица по спестовен влог ФЛ с
IBAN: BG17 STSA 9300 0021 7623 16 (аналитичен
№ 21762316) BGN, с титуляр Симеон Божилов
Марков;
– сумата в размер 10 000 лв., представляваща
вноски на каса по срочен депозит ФЛ с № 12662184
BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 670,45 лв., представляваща
начислена лихва по срочен депозит ФЛ с № 12662184
BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
вноски на каса по Срочен депозит ФЛ с № 12700024
BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 292,83 лв., представляваща
начислена лихва по срочен депозит ФЛ с № 12700024
BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 5720,90 лв., представляваща
вноски на каса и постъпили средства по спестовен
влог ФЛ с IBAN: BG77 BPBI 7937 4047 2025 01 BGN,
с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 5,01 лв., представляваща
начислена лихва по спестовен влог ФЛ с IBAN:
BG77 BPBI 7937 4047 2025 01 BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 12 036 лв., представляваща постъпили средства по срочен депозит ФЛ с
IBAN: BG65 BPBI 7937 2044 0724 01 BGN, открит
на 19.09.2006 г. и закрит на 20.08.2010 г., с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 7620,58 лв., представляваща
вноски на каса и постъпили средства по срочен
депозит ФЛ с IBAN: BG86 BPBI 7937 2047 2025 04
BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 59,96 лв., представляваща
начислена лихва по срочен депозит ФЛ с IBAN:
BG86 BPBI 7937 2047 2025 04 BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 8998 лв., представляваща
вноска на каса и постъпили средства по срочен
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депозит ФЛ с IBAN: BG16 BPBI 7937 2047 2025 03
BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 83,80 лв., представляваща
начислена лихва по срочен депозит ФЛ с IBAN:
BG16 BPBI 7937 2047 2025 03 BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 10,25 лв., представляваща
вноска на каса (след приспаднати разходи) по
разплащателна сметка ФЛ с IBAN: BG40 BUIN
9561 1000 2972 54 EUR, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 16 423,34 лв., представляваща
получени преводи от трети лица (след приспаднати
разходи) по разплащателна сметка ФЛ с IBAN:
BG40 BUIN 9561 1000 2972 54 EUR, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 34 096,06 лв., представляваща
вноски на каса и превод от собствени сметки (след
приспаднати разходи) по разплащателна сметка
ФЛ с IBAN: BG47 PRCB 9230 1007 6106 19 BGN, с
титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 24,03 лв., представляваща
начислена лихва по разплащателна сметка ФЛ с
IBAN: BG47 PRCB 9230 1007 6106 19 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 5000 лв. представляваща
вноски на каса (след преобразуване) по депозитна
сметка ФЛ с IBAN: BG51 PRCB 9230 2007 6106 10
BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 418,56 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG51 PRCB 9230 2007 6106 10 BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 10 000 лв., представляваща
постъпили средства по депозитна сметка ФЛ с
IBAN: BG07 PRCB 9230 2007 6106 26 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 142,42 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG07 PRCB 9230 2007 6106 26 BGN, c титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 6000 лв., представляваща
вноска на каса по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG66 PRCB 9230 2007 6106 31 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 76,73 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG66 PRCB 9230 2007 6106 31 BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 3000 лв., представляваща
постъпили средства по депозитна сметка ФЛ с
IBAN: BG22 PRCB 9230 2007 6106 47 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 37,90 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG22 PRCB 9230 2007 6106 47 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
постъпили средства по депозитна сметка ФЛ с
IBAN: BG37 PRCB 9230 2007 6106 68 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 52,97 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG37 PRCB 9230 2007 6106 68 BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 2339,33 лв., представляваща постъпили средства по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
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BG96 PRCB 9230 2007 6106 73 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 160,67 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG96 PRCB 9230 2007 6106 73 BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 3000 лв., представляваща
постъпили средства по депозитна сметка ФЛ с
IBAN: BG52 PRCB 9230 2007 6106 89 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 19 лв., представляваща начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG52 PRCB 9230 2007 6106 89 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
постъпили средства по депозитна сметка ФЛ с
IBAN: BG14 PRCB 9230 2007 6106 94 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 18,40 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG14 PRCB 9230 2007 6106 94 BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
вноска на каса по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG80 PRCB 9230 2029 8384 14 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 218,32 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG80 PRCB 9230 2029 8384 14 BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
вноска на каса по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG15 PRCB 9230 2029 8384 20 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 160,92 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG15 PRCB 9230 2029 8384 20 BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 4000 лв., представляваща
вноска на каса, депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG95
PRCB 9230 2029 8384 35 BGN, c титуляр Симеон
Божилов Марков;
– сумата в размер 169,61 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG95 PRCB 9230 2029 8384 35 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 500 лв., представляваща
вноска на каса (след преобразуване) по депозитна
сметка ФЛ с IBAN: BG57 PRCB 9230 2029 8384 40
BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 105,62 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG57 PRCB 9230 2029 8384 40 BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 3500 лв., представляваща
вноска на каса по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG13 PRCB 9230 2029 8384 56 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 106,93 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG13 PRCB 9230 2029 8384 56 BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
вноска на каса по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG72 PRCB 9230 2029 8384 61 BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 60,06 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
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BG72 PRCB 9230 2029 8384 61 BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
вноска на каса (след преобразуване) по депозитна
сметка ФЛ с IBAN: BG28 PRCB 9230 2029 8384 77
BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 91,32 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG28 PRCB 9230 2029 8384 77 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
вноска на каса по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG87 PRCB 9230 2029 8384 82 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
вноска на каса по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG43 PRCB 9230 2029 8384 98 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
вноска на каса по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG21 PRCB 9230 2029 8384 09 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 22,11 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG21 PRCB 9230 2029 8384 09 BGN, c титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
вноска на каса по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG65 PRCB 9230 2033 9440 15 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 11,27 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG65 PRCB 9230 2033 9440 15 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
вноска на каса по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG27 PRCB 9230 2033 9440 20 BGN, c титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 10,70 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG27 PRCB 9230 2033 9440 20 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
вноска на каса (след преобразуване) по депозитна
сметка ФЛ с IBAN: BG80 PRCB 9230 2033 9440 36
BGN, c титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 20 лв., представляваща начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG80 PRCB 9230 2033 9440 36 BGN, c титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 200 лв., представляваща
вноска на каса по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG95 PRCB 9230 2033 9440 57 BGN, c титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
вноска на каса по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG57 PRCB 9230 2033 9440 62 BGN, c титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 22,88 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG57 PRCB 9230 2033 9440 62 BGN, c титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
вноска на каса по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG13 PRCB 9230 2033 9440 78 BGN, c титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 56,20 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
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BG13 PRCB 9230 2033 9440 78 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 3600 лв., представляваща
вноска на каса (след преобразуване) по депозитна
сметка ФЛ с IBAN: BG28 PRCB 9230 2033 9440 99
BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 63,17 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG28 PRCB 9230 2033 9440 99 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 650 лв., представляваща
вноска на каса (след преобразуване), депозитна
сметка ФЛ с IBAN: BG82 PRCB 9230 2033 9440 00
BGN, с титуляр Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 37,92 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG82 PRCB 9230 2033 9440 00 BGN, с титуляр
Симеон Божилов Марков;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща допълнителна парична вноска в „Марков 56“ – ЕООД,
с ЕИК 202485198;
3. От Росица Божилова Маркова на основание
чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.), в т.ч.:
– сумата в размер 21 530 лв., представляваща
вноски на каса (след преобразуване) по разплащателна сметка ФЛ с IBAN: BG48 UNCR 7000 1520
5693 63 BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 10 000 лв., представляваща
вноски на каса (след преобразуване) по шестмесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG94 UNCR
7000 2522 3619 34 BGN, с титуляр Росица Божилова
Маркова;
– сумата в размер 51,39 лв., представляваща
начислена лихва по шестмесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG94 UNCR 7000 2522 3619 34
BGN, c титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 6138,63 лв., представляваща
вноски на каса и постъпил превод по едномесечен
стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG35 UNCR 7000
2513 3300 65 EUR, с титуляр Росица Божилова
Маркова;
– сумата в размер 247,42 лв., представляваща
начислена лихва по едномесечен стандартен депозит
ФЛ с IBAN: BG35 UNCR 7000 2513 3300 65 EUR,
с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 13 500 лв., представляваща
постъпили преводи от сметки по шестмесечен
стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG42 UNCR 7000
2520 7091 17 BGN, с титуляр Росица Божилова
Маркова;
– сумата в размер 17 253,47 лв., представляваща
постъпила сума по дванадесетмесечен стандартен
депозит ФЛ с IBAN: BG54 UNCR 7000 2520 5381 81
BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 1841,79 лв., представляваща
начислена лихва по дванадесетмесечен стандартен
депозит ФЛ с IBAN: BG54 UNCR 7000 2520 5381 81
BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 17 566,89 лв., представляваща
постъпила сума по едномесечен стандартен депозит
ФЛ с IBAN: BG78 UNCR 7000 2500 5736 94 BGN,
с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 794,30 лв., представляваща
вноски на каса и постъпили преводи по едномесечен
стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG14 UNCR 7630

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

2063 9804 41 BGN (BG06 BFTB 7630 2063 9804 41),
c титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 188,52 лв., представляваща
начислена лихва по шестмесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG07 UNCR 7000 2508 8795 30
BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 21 119,65 лв., постъпила по
дванадесетмесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN:
BG68 UNCR 7000 2519 8437 00 BGN, с титуляр
Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 4653,30 лв., представляваща
част от начислената лихва по дванадесетмесечен
стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG68 UNCR 7000
2519 8437 00 BGN, с титуляр Росица Божилова
Маркова;
– сумата в размер 3000 лв., представляваща
вноска на каса (след преобразуване) по едномесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG38 UNCR
7000 2520 5696 06 BGN, с титуляр Росица Божилова
Маркова;
– сумата в размер 74,55 лв., представляваща
начислена лихва по едномесечен стандартен депозит
ФЛ с IBAN: BG38 UNCR 7000 2520 5696 06 BGN,
с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 10 000 лв., преведена по
тримесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG94
UNCR 7000 2501 1719 93 BGN, с титуляр Росица
Божилова Маркова;
– сумата в размер 1503,70 лв., представляваща
начислена лихва по тримесечен стандартен депозит
ФЛ с IBAN: BG94 UNCR 7000 2501 1719 93 BGN,
с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 991 лв., представляваща
вноски на каса и постъпили преводи по разплащателна сметка ФЛ с IBAN: BG71 UNCR 7630 1077
6969 95 BGN, (IBAN: BG63 BFTB 7630 1077 6969
95), c титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 29 457,31 лв., представляваща
вноски на каса и постъпили преводи от сметки на
лицето (след преобразуване) по спестовен влог ФЛ
с № 18997003 BGN (IBAN: BG46 STSA 9300 0018
9970 03), с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 3230 лв., постъпили по
сметката от трети лица по спестовен влог ФЛ с
№ 18997003 BGN (IBAN: BG46 STSA 9300 0018 9970
03), с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 206,53 лв., представляваща
начислена лихва по спестовен влог ФЛ с № 18997003
BGN (IBAN: BG46 STSA 9300 0018 9970 03), с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 3000 лв., представляваща
вноска на каса (след преобразуване) по срочен
депозит ФЛ с № 14922240 BGN, с титуляр Росица
Божилова Маркова;
– сумата в размер 151,88 лв., представляваща
вноска на каса (след преобразуване) по срочен
депозит ФЛ с № 15310560 BGN, с титуляр Росица
Божилова Маркова;
– сумата в размер 39,63 лв., представляваща
начислена лихва по срочен депозит ФЛ с № 15310560
BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
вноска на каса (след преобразуване) по срочен
депозит ФЛ с № 15456306 BGN, с титуляр Росица
Божилова Маркова;
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– сумата в размер 362,90 лв., представляваща
начислена лихва по срочен депозит ФЛ с №15456306
BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 776,78 лв., представляваща
начислена лихва по срочен депозит ФЛ с № 16768293
BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 1729,65 лв., представляваща
вноски на каса и постъпили средства по срочен
депозит ФЛ с IBAN: BG81 BPBI 7937 2044 0725 01
BGN (аналитичен номер 1614 241551394 06 3), с
титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 10 лв., представляваща начислена лихва по срочен депозит ФЛ с IBAN: BG81
BPBI 7937 2044 0725 01 BGN (аналитичен номер
1614 241551394 06 3), с титуляр Росица Божилова
Маркова;
– сумата в размер 1845,33 лв., представляваща
вноски на каса и постъпили средства от сметки
на лицето (след преобразуване) по срочен депозит
ФЛ с IBAN: BG43 BPBI 7937 2044 0725 06 BGN, с
титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 154,67 лв., представляваща
начислена лихва по срочен депозит ФЛ с IBAN:
BG43 BPBI 7937 2044 0725 06 BGN, с титуляр Росица
Божилова Маркова;
– сумата в размер 10 624,50 лв., представляваща
вноски на каса и постъпили средства от сметки
на лицето (след преобразуване) по спестовен влог
ФЛ с IBAN: BG88 BPBI 7937 4044 0725 01 BGN
(аналитичен номер 1732 241551394 01 1), с титуляр
Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 48,54 лв., представляваща
начислена лихва по спестовен влог ФЛ с IBAN:
BG88 BPBI 7937 4044 0725 01 BGN (аналитичен
номер 1732 241551394 01 1), с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 5405,07 лв. представляваща
вноска на каса (след преобразуване) по спестовен
влог ФЛ с IBAN: BG61 BPBI 7937 4044 0725 02 BGN,
с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 100,93 лв., представляваща
начислена лихва по спестовен влог ФЛ с IBAN:
BG61 BPBI 7937 4044 0725 02 BGN, с титуляр Росица
Божилова Маркова;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
вноска на каса по срочен депозит ФЛ с IBAN: BG81
BPBI 7937 2044 0725 01 BGN (аналитичен номер
1614 241551394 02 0), с титуляр Росица Божилова
Маркова;
– сумата в размер 82,57 лв., представляваща
начислена лихва по срочен депозит ФЛ с IBAN:
BG81 BPBI 7937 2044 0725 01 BGN (аналитичен
номер 1614 241551394 02 0), с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 8000 лв., представляваща
вноски на каса (след преобразуване) по срочен
депозит ФЛ с IBAN: BG27 BPBI 7937 2044 0725 03
BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 5050 лв., представляваща
вноска на каса по срочен депозит ФЛ с IBAN: BG54
BPBI 7937 2044 0725 02 BGN (аналитичен номер
1614 241551394 03 9), с титуляр Росица Божилова
Маркова;
– сумата в размер 78,49 лв., представляваща
начислена лихва по срочен депозит ФЛ с IBAN:
BG54 BPBI 7937 2044 0725 02 BGN (аналитичен
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номер 1614 241551394 03 9), с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
постъпили средства по срочен депозит ФЛ с IBAN:
BG97 BPBI 7937 2044 0725 04 BGN, с титуляр Росица
Божилова Маркова;
– сумата в размер 87,50 лв., представляваща
начислена лихва по срочен депозит ФЛ с IBAN:
BG54 BPBI 7937 2044 0725 02 BGN, с титуляр Росица
Божилова Маркова;
– сумата в размер 4113,54 лв., представляваща
вноски на каса по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG23 PRCB 9230 2009 0139 28 BGN, с титуляр
Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 1288,11 лв., представляваща
изплатена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG23 PRCB 9230 2009 0139 28 BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 53 709,95 лв., представляваща
вноски на каса и постъпили средства по влогова
сметка ФЛ с IBAN: BG63 PRCB 9230 4009 0139 16
BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 174,36 лв., представляваща
начислена лихва по влогова сметка ФЛ с IBAN:
BG63 PRCB 9230 4009 0139 16 BGN, с титуляр
Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 29,12 лв., представляваща
вноски на каса по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG82 PRCB 9230 2009 0139 33 BGN, с титуляр
Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 71,54 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG82 PRCB 9230 2009 0139 33 BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
вноски на каса по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG38 PRCB 9230 2009 0139 49 BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 53,96 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG38 PRCB 9230 2009 0139 49 BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 94,01 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG97 PRCB 9230 2009 0139 54 BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
вноски на каса (след преобразуване) по депозитна
сметка ФЛ с IBAN: BG32 PRCB 9230 2009 0139 60
BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
постъпили средства по депозитна сметка ФЛ с
IBAN: BG15 PRCB 9230 2009 0139 75 BGN, с титуляр
Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 155,09 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG15 PRCB 9230 2009 0139 75 BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
постъпили средства по депозитна сметка ФЛ с
IBAN: BG74 PRCB 9230 2009 0139 80 BGN, с титуляр
Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 36,05 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG74 PRCB 9230 2009 0139 80 BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
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– сумата в размер 3000 лв., представляваща
постъпили средства по депозитна сметка ФЛ с
IBAN: BG30 PRCB 9230 2009 0139 96 BGN, с титуляр
Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 236,88 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG30 PRCB 9230 2009 0139 96 BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 3776,23 лв., представляваща
вноски на каса и постъпили средства по депозитна
сметка ФЛ с IBAN: BG08 PRCB 9230 2009 0139 07
BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 1223,77 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG08 PRCB 9230 2009 0139 07 BGN, с титуляр
Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 113 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG63 PRCB 9230 2026 0139 13 BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 1191,64 лв., представляваща
постъпили средства по депозитна сметка ФЛ с
IBAN: BG19 PRCB 9230 2026 0139 29 BGN, с титуляр
Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 85,80 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG19 PRCB 9230 2026 0139 29 BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 5676,46 лв., представляваща
постъпили средства по депозитна сметка ФЛ с
IBAN: BG78 PRCB 9230 2026 0139 34 BGN, с титуляр
Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 129,53 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG78 PRCB 9230 2026 0139 34 BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
вноска на каса по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG13 PRCB 9230 2026 0139 40 BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 34,55 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG13 PRCB 9230 2026 0139 40 BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 3000 лв., представляваща
вноска на каса по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG93 PRCB 9230 2026 0139 55 BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 62,22 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG93 PRCB 9230 2026 0139 55 BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
вноска на каса по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG55 PRCB 9230 2026 0139 60 BGN, с титуляр Росица Божилова Маркова;
– сумата в размер 50 лв., представляваща начислена лихва по депозитна сметка ФЛ с IBAN:
BG55 PRCB 9230 2026 0139 60 BGN, с титуляр
Росица Божилова Маркова.
4. От „Марков 56“ – ЕООД, на основание чл. 66,
ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), в т.ч.:
– сумата в размер 3400 лв., представляваща
постъпил превод от Росица Маркова по разплащателна сметка ЮЛ с IBAN: BG95 BPBI 7937 1022
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1691 01 BGN, открита на 18.03.2013 г., с титуляр
„Марков 56“ – ЕООД.
Съдът указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху имуществото
по реда на Гражданския процесуален кодекс в срок
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция. Първото съдебно заседание по делото
е насрочено на 21.02.2019 г. от 10,30 ч.
9633
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 9 състав, на основание чл. 76, ал. 1 от
ЗОПДНПИ (отм.) уведомява, че има образувано гр.д. № 7481/2017 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество (КОНПИ),
предявила искове срещу Десислава Александрова
Дишлиева, Дарина Константин Дишлиева чрез
своята майка и законен представител Десислава
Александрова Дишлиева и Анна Николова Добринова с правно основание чл. 74, ал. 1 и 2 във
връзка с чл. 75, ал. 1, и с чл. 62 и чл. 63 ал. 2,
т. 1, 2 и 4 ЗОПДНПИ (отм.) за отнемане от ответниците в полза на държавата на имущество
на обща стойност 6 762 986,02 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ (отм.) от Десислава Александрова
Дишлиева:
– сумата в размер 58 597,47 лв., представляваща размера на внесените от проверяваното
лице погасителни вноски по отпуснат кредит по
разплащателна сметка в евро с № BG92 BPBI 7940
1462 4296 01, открита в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Десислава Дишлиева;
– сумата 3 083 800 евро, с левова равностойност 6 031 388,55 лв., открита в сейф № 649 в
хранилище на обществения трезор на „Финтех
България“ – АД, София, бул. Евлоги Георгиев
№ 14, съхранявани по банкова сметка на Прокуратурата на Република България – главен прокурор,
с IBAN BG 86 BNB BG 96613600139140, открита
в Българска народна банка.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ (отм.) от Дарина Константин Дишлиева:
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Лозенец, община Царево, област Бургас, а
именно: апартамент № 1 на две нива – на кота 0,00
и кота 2,80 м, намиращ се на първи етаж, квартал
1, група 2, секция Б, с обща площ, включваща
идеалните части от 159,41 кв. м, състоящ се от:
на първо ниво – дневна с трапезария, тоалетна и
тераса, и на второ ниво – коридор, две бани, две
стаи и тераса, при съседи: на първо ниво – от три
страни външен зид и апартамент № 2, на второ
ниво – външен зид, апартамент № 2 и апартамент
№ 3, като имотът е индивидуализиран по схема
№ 3743/1.02.2007 г. и схема № 3744/1.02.2007 г.
на СК – Бургас, с № 44094.1.103.5.1 и съседи: на
първи етаж – на същия етаж – № 44094.1.103.4.2,
над обекта – № 44094.1.103.5.1, на втори етаж – на
същия етаж – № 44094.1.103.5.3 и № 44094.1.103.5.2,
под обекта – № 44094.1.103.5.1, ведно с 25,123 % идеални части от общите части на сградата, заедно със
съответните идеални части от правото на строеж
на сградата с № 44094.1103.5, построена в новообразуван поземлен имот, целият с площ 50 332 кв. м,
намиращ се в землището на с. Лозенец, об-
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щина Царево, област Бургас, с идентификатор
№ 44094.1.103 по кадастрална карта, одобрена със
Заповед № РД-18-54 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед
№ КД-14-02-335 от 15.03.2007 г. на началника на
СК – Бургас, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 148, том VII,
peг. № 5083, дело № 1249/19.10.2007 г. (акт № 98,
том X, дело № 2295/2007 г. с вх. peг. № 2941 на
СВ – Царево); пазарната стойност на недвижимия
имот към настоящия момент е 150 000 лв.
На основание чл. 65 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ
(отм.) от Анна Николова Добринова:
– недвижим имот, намиращ се в София,
ж.к. Студентски град, в търговски комплекс с
кафе-бар, с разгъната застроена площ 488 кв. м
и застроена площ 131 кв. м, а именно: кафе-бар,
намиращ се на II и III етаж в сградата, на коти
+ 3,45 м и + 6,90 м, който кафе-бар на II етаж
на кота +3,45 м е със застроена площ 178,50 кв. м
и се състои от бар, умивалник, тоалетна, тоалетна, стълбищна клетка, кафе, помещение за
зареждане, склад и бар, при съседи: от четири
страни двор, и на III етаж на кота + 6,90 м е
със застроена площ 178,50 кв. м и се състои от
тераса, тоалетна, умивалник, стълбищна клетка, помещение за зареждане, кафе, бар, тераса,
при съседи: от четири страни двор, като двата
етажа са функционално свързани с вита стълба,
заедно със съответните идеални части от общите
части на сградата и цялото място, върху което
сградата е построена, съставляващо по нотариален акт УПИ (парцел) IX – за КОО, от кв. 274
по плана на гр. София, местността Студентски
град, с площ съгласно нотариален акт – 523,25
кв. м, при съседи по скица съгласно същия акт:
улица, УПИ V-1448, УПИ IV-1360, 1450, 1454, УПИ
XI – за трафопост, придобит с нотариален акт за
дарение на недвижим имот № 10, т. I-1, peг. № 201,
дело № 9/12.02.2008 г. (акт № 94, том XIV, дело
№ 3765/2008 г. с вх. peг. № 6553 на СВ – София);
пазарната стойност на недвижимия имот към
настоящия момент е 523 000 лв.
Да се обнародва в „Държавен вестник“ обявление, съдържащо данни за постъпилото искане, опис
на имуществото, указания до заинтересованите
лица, че могат да предявят пред СГС претенции
върху имуществото, предмет на отнемане, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“, както и датата на насроченото първо
заседание. Насрочва делото в открито заседание
на 16.05.2019 г. от 13,30 ч., за която дата да се
призоват страните, с препис от настоящото определение, както и СГП.
9676
Софийският градски съд на основание чл. 679 от
ТЗ призовава кредиторите на „Жарава – 77“ – ЕАД,
ЕИК 131103768, със седалище и адрес на управление
София, ул. Пиротска № 30, ет. 1, в открито производство по несъстоятелност, да се явят в заседание
на 13.11.2018 г. от 10,30 ч. по т. д. № 2044/2018 г. на
Софийския градски съд, ТО, VІ-23 състав, образувано по искане на „Даная инвест“ – ООД, ЕИК
203523118, и „Андромеда“ – ЕООД, ЕИК 121087109,
за отмяна на всички решения на събранието на
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кредиторите на „Жарава – 77“ – ЕАД, проведено
на 19.09.2018 г. по т. д. № 2123/2016 г. на СГС,
ТО, VІ-15 състав. С обнародването в „Държавен
вестник“ на съобщението всички кредитори на
„Жарава – 77“ – ЕАД, ЕИК 131103768, се считат
за редовно призовани. Заседанието ще се проведе в Софийския градски съд, бул. Витоша № 2,
в съдебната зала, в която заседава VІ-23 състав.
9822

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на СКЛА „Локомотив“, София, на основание чл. 26, ал. 3 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на СКЛА „Локомотив“, София, на 20.12.2018 г. в
10,30 ч. в заседателна зала на стадион „Локомотив“, бул. Рожен № 23, София, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на клуба за периода
2017 – 2018 г.; 2. подготовка за тържеството по
случай 25-годишнината от основаването на клуба,
което ще се състои на 28.12.2018 г. в комплекс
„Кристал“; 3. избор на нов управителен съвет.
9372
11. – Управителният съвет на СНЦ „Елена
70“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
устава свиква извънредно общо събрание на
членовете на 20.12.2018 г. в 10 ч. във Варна,
ж.к. Младост, бл. 115, вх. 11, ет. 2, ап. 10, при
следния дневен ред: 1. доклад на управителя за
актуалния списък на членовете на сдружението
до датата на провеждане на общото събрание;
вземане на решение за приема на списъка;
2. обсъждане на процедурата по ликвидация;
вземане на решение за започване на процедура
по ликвидация; 3. разглеждане на предложение
за прекратяване дейността на сдружението и
определяне на краен срок на ликвидацията;
вземане на решение да се прекрати дейността
на сдружението и определяне на краен срок на
ликвидацията; 4. разглеждане на първоначален
ликвидационен отчет и баланс на сдружението;
вземане на решение за приемане на първоначалния ликвидационен отчет и баланс; 5. обсъждане
на назначаването на ликвидатор и определяне
на възнаграждението му; вземане на решение
за назначаване на ликвидатор и определяне на
размера на възнаграждението му. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват
лично или чрез техни упълномощени представители. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ извънредното общо събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на членовете. Писмените
материали по въпросите от дневния ред са на
разположение на посочения адрес на сдружението.
9391
18. – Управителният съвет на сдружение
„Алианс Балкани“, Враца, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 29.12.2018 г. от 10 ч.
във Враца, ж.к. Дъбника, бл. 18, вх. В, ап. 66,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за преобразуване (промяна в определянето на
дейност та) на сдружение с нестопанска цел
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„Алианс Балкани“ – от сдружение за осъществяване на дейност в частна полза в сдружение за
осъществяване на общественополезна дейност;
2. обсъждане и приемане на изменения и допълнения в устава на сдружение с нестопанска цел
„Алианс Балкани“ – в следните раздели: раздел
ІV. Цели и задачи – допълване на целите; раздел
V. Средства за постигане на целите – допълване на средствата; раздел VІ. Определяне на
извършваната дейност – отразяване в устава на
решението за осъществяване от сдружението на
общественополезна дейност; раздел ХVII. Право
на информация – отпадане на текста, свързан с
обнародване на поканата за свикване на общо
събрание в „Държавен вестник“, и допълване
на текст, указващ начините за изпращане на
поканата до членовете на събранието; 3. разни.
Съгласно чл. 27, ал. 1 от устава на сдружението общото събрание е законно, ако присъстват
повече от половината от всички членове. При
липсата на кворум събранието се отлага с един
час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове
да се явят. Писмените материали, свързани с
дневния ред, са на разположение на адреса на
управление на сдружението и се предоставят на
всеки член при поискване.
9687
3. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Атлетик“ – гр. Куклен, област Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
изборно събрание на сдружението на 17.12.2018 г. в
18 ч. в гр. Куклен, ул. Александър Стамболийски
№ 43 (сградата на Община Куклен, ет. 3), при
следния дневен ред: 1. разглеждане на молбата
за напускане на член на управителния съвет; 2.
приемане на нов член на управителния съвет на
мястото на подалия молба за напускане с мандат
до края на мандата на действащия към момента
управителен съвет; 3. разни.
9634
16. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб по бадминтон „Оряхово 80“,
Оряхово, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на членовете на
сдружението на 20.12.2018 г. в 17 ч. в Оряхово,
ул. 9 ноември № 11, залата за бадминтон „Арена
Оряхово“, при следния дневен ред: 1. приемане
на нов устав на сдружението; 2. освобождаване
на УС, контролната комисия и счетоводителя; 3.
избор на нов УС, председател на УС, секретар на
сдружението и счетоводител; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за законно проведено независимо от броя
на явилите се членове. Материалите по дневния
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ред на събранието се оставят на разположение на
членовете на сдружението в канцеларията – офиса
по седалището му.
9637
59. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при Гимназия с преподаване на
чужди езици „Симеон Радев“ – Перник, на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на настоятелството
на 15.01.2019 г. в 17 ч. във видеозалата на втори
етаж в гимназията, при следния дневен ред:
1. освобождаване на членове на управителния
съвет и избор на нови членове; 2. изменение и
допълнение на устава на сдружението; 3. други.
При липса на кворум за провеждане на общото
събрание в указания начален час съгласно чл. 27
от ЗЮЛНЦ същото ще се проведе един час покъсно независимо от броя на присъстващите.
9629
6. – Съветът на Адвокатската колегия – Сливен, на основание чл. 81, ал. 1 от Закона за
адвокатурата свиква редовно общо събрание на
колегията на 26.01.2019 г. в 9 ч. в зала „Галерия“
на комплекс „Национал“ – Сливен, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския
съвет през отчетната 2018 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд;
4. приемане бюджет на съвета на колегията за
следващата финансова година; 5. избор на председател на САК, председател на ДС, членове на
САК, членове на контролния съвет и членове на
дисциплинарния съд; 6. избор на делегати за общо
събрание на адвокатите в страната; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9685
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Спортен клуб „Топалов“ – с. Бъта,
област Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на клуба
на 27.12.2018 г. в 10 ч. в канцеларията на клуба –
с. Бъта, ул. Априлци № 14, при следния дневен ред:
1. одобряване на отчета на управителния съвет
за годишната дейност през 2017 г.; 2. промени в
устава; 3. избор на нов председател на клуба; 4.
избор на нови членове на управителния съвет;
5. прием на нови членове в клуба; 6. освобождаване на членове от клуба; 7. разни. Писмените
материали по дневния ред са на разположение
на членовете на клуба в канцеларията на клуба
на адрес – с. Бъта, ул. Априлци № 14, всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе при същия дневен ред един час по-късно
независимо от броя на присъстващите.
9636
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