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Министерски съвет
 Постановление № 32 от 22 февруари
2019 г. за изменение и допълнение на На
редбата за условията и реда за прила
гане на схеми за предоставяне на пло
дове и зеленчуци и на мляко и млечни
продукти в учебните заведения – Схе
ма „Училищен плод“ и Схема „Училищно
мляко“, приета с Постановление № 251
на Министерския съвет от 2016 г.
 Постановление № 33 от 22 февруари
2019 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
 Постановление № 34 от 22 февруа
ри 2019 г. за одобряване на промени по
бюджета на Министерството на земе
делието, храните и горите за 2019 г. за
участие на държавата в учредяването
на акционерно дружество с 50 на сто
държавно участие в капитала съв
местно с Компанията за инвестиции
в земеделието и животновъдството
(SALIC) на Кралство Саудитска Арабия
 Постановление № 36 от 28 февруа
ри 2019 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския
съвет
 Решение № 85 от 19 февруари 2019 г.
за изменение и допълнение на Реше
ние № 619 на Министерския съвет от
2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България
 Решение № 94 от 22 февруари 2019 г.
за даване на разрешение за частично
прехвърляне на правата и задължения
та, произтичащи от Решение № 814 на
Министерския съвет от 2015 г. за из
даване на разрешение за търсене и про
учване на нефт и природен газ – под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
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от Закона за подземните богатства,
в площта „Блок 1-14 Силистар“, разпо
ложена в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море, и
прехвърлени съгласно Решение № 222 на
Министерския съвет от 2017 г. за дава
не на разрешение за прехвърляне изцяло
на правата и задълженията, произти
чащи от Решение № 814 на Министерския съвет от 2015 г.
157
Министерство
на земеделието, храните и горите
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 4 от 2015 г. за прилага
не на мярка 11 „Биологично земеделие“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 157
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 6 от 2015 г. за прила
гане на мярка 13 „Плащания за райо
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ни с природни или други специфични
ограничения“ от Програмата за раз
витие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
159
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане
на мярка 10 „Агроекология и климат“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
159
Министерство
на образованието и науката
 Наредба № 6 от 4 февруари 2019 г. за
придобиване на квалификация по професията „Еколог“
160
Национален
осигурителен институт
 Наредба за изменение на Наредба № 1
от 2007 г. за ползване и изплащане на
паричните помощи за профилактика и
рехабилитация
183

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 29
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на
консултантски услуги между Агенцията по
обществени поръчки на Република България
и Международната банка за възстановяване и
развитие от 2 ноември 2017 г., подписано на
21 декември 2018 г., приет от 44-то Народно
събрание на 14 февруари 2019 г.
Издаден в София на 19 февруари 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски
ус л у ги меж д у А г енци ята по общес твени
поръчки на Република България и Межд у народната банк а за възстановяване и
развитие от 2 ноември 2017 г., подписано
на 21 декември 2018 г.
Член единствен. Ратифицира Изменението на Споразумението за предоставяне на

консултантски услуги между Агенцията по
обществени поръчки на Република България
и Международната банка за възстановяване
и развитие от 2 ноември 2017 г., подписано
на 21 декември 2018 г. в София.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в
сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 14 февруари 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1190

УКАЗ № 36
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Протокола към
Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония, приет от 44-то Народно събрание на
20 февруари 2019 г.
Издаден в София на 23 февруари 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
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за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония
Член единствен. Ратифицира Протокола към
Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония,
подписан на 6 февруари 2019 г. в Брюксел.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 февруари 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 30
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Иван Ангелов Найденов
от длъжността постоянен представител на
Република България в Северноатлантическия
съвет към Организацията на Северноатлантическия договор със седалище в Брюксел,
Кралство Белгия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 20 февруари 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 31
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Драгомир Валериев Заков за
постоянен представител на Република България в Северноатлантическия съвет към Организацията на Северноатлантическия договор
със седалище в Брюксел, Кралство Белгия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 20 февруари 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1333
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УКАЗ № 32
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Светослав Иванов Спасов
от длъжността постоянен представител на
Република България при Службата на Организацията на обединените нации, преговорите
и форумите на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа и международните
организации във Виена със седалище във
Виена, Република Австрия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 20 февруари 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1334

УКАЗ № 33
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Емилия Иванова Кралева за
постоянен представител на Република България
при Службата на Организацията на обединените
нации, преговорите и форумите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
и международните организации във Виена със
седалище във Виена, Република Австрия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 20 февруари 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1335

УКАЗ № 35
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за изменение и допълнение
на Изборния кодекс, приет от 44-то Народно
събрание на 14 февруари 2019 г.
Издаден в София на 23 февруари 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
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за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за изменение
и допълнение на Изборния кодекс, приет от
44-то Народно събрание на 14 февруари 2019 г.
Уважаеми народни представители,
Правото на избор е израз на свободата на
мисълта и убежденията, но и реална форма на
участие на гражданите в политическия живот.
Изборните правила са важни за демократичните устои на нашата държава, поради което не
мога да се съглася с някои от приетите в тях
промени, свързани с преференциите за даден
кандидат, машинното гласуване, обжалването на актовете на избирателните комисии,
мнозинствата при отмяна на решенията им
за отхвърляне и правилата за подсъдността.
Предвид това упражнявам правото си мотивирано да върна за ново обсъждане Закона за
изменение и допълнение на Изборния кодекс
(ЗИДИК) със съзнанието, че това е единственият конституционен механизъм за промени във
вече приет закон, преди той да е обнародван
в „Държавен вестник“.
1. Съобразно § 21, 25, 30, 36, 37 и 38 от ЗИДИК
предпочитанията (преференциите) за даден
кандидат от кандидатска листа ще бъдат ефективни и валидни, ако броят на действителните
гласове, които той е получил, е не по-малък
от избирателната квота при съответния вид
избори. Промените в законоустановения праг за
валидност на преференциите са необосновани
от гледна точка на демократичното управление
и правовата държава. Възможността за личностен избор в рамките на пропорционална
система, където участието на политическите
партии е определящо, действа като коректив
на партийната хегемония, която селектира и
подрежда кандидатите. Всеки избран черпи
представителната си власт от народа и тази власт
не може да се ограничава по никакъв начин
от парламентарното мнозинство в Народното
събрание (Решение № 11 на Конституционния съд от 2009 г.). Прагът на преференцията
следва да бъде такъв, че да дава възможност
за разместване на кандидатите в листите. Изравняването на този праг със стойността на
гласовете за един мандат на практика лишава
гражданите от реална възможност да изразят
своите предпочитания въпреки партийно установените. Въпросът за влиянието на отделния
човек в изборния процес е особено важен, тъй
като опира до народа като суверен. За отделния
гражданин възможността гласът му да се чуе
чрез преференцията е силен фактор да гласува,
а оттам и държавните органи да черпят своята
легитимност, както изисква демократичната
държава. Преференциите са утвърден и признат способ, чрез който пропорционалният
избор може да стане по-личностен, макар и в
границите на подкрепяната партийна листа. В
условията на хронично недоверие към партиите и институциите влиянието и контролът на
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гражданите върху изборния процес са основен
фактор в демократичната държава, който се
обезсмисля с приетите промени.
Поради всичко това считам, че разпоредбите
за преференциите са отстъпление от достиженията на изборното законодателство и са в
разрез с обществените нагласи.
2. Предимствата на машинното гласуване,
сред които и минимизирането на недействителните бюлетини, са признати в изборната
теория и практика. По силата на § 14 от
ЗИДИК от тези предимства ще бъдат лишени
гражданите, които гласуват в избирателни
секции с по-малко от 300 избиратели. Тяхното
право на глас няма да бъде упражнявано при
същите условия, както в по-големите секции.
Конституционният съд в практиката си многократно е подчертавал, че равенството на всички
граждани пред закона е основен принцип на
гражданското общество и държавата (Решение
№ 14 от 1992 г. и Решение № 12 от 2018 г.). Отчитам, че не само изискването за повсеместно
въвеждане на машинното гласуване се забавя,
но неясни остават и критериите, по които на
изборите през 2019 г. ще бъдат определени наймалко 3000, респ. 6000 избирателни секции,
за поетапното му въвеждане. Предвидено е,
че Централната избирателна комисия (ЦИК)
определя броя и номерата на избирателните
секции, в които ще има машинно гласуване,
но няма уредба въз основа на какви критерии
ще стане това определяне.
Затова считам, че с тези промени не се
гарантира стабилност, предвидимост и равни
условия, които са неизменни изисквания при
реализирането на основните права на гражданите, включително и на избирателните им права.
3. Конституцията гарантира правото на
защита на всеки гражданин, когато са нарушени или застрашени негови права или
з а кон н и и н т ер е с и. Пра в о т о н а з а щ и т а
е основно право с у ниверсален характер
и принцип на правовата държава (Решение № 14 на Конституционния съд от 2014 г.),
което вк лючва и правото на съдебна защита. Неразривно свързана с това право е
общата клауза за обжалваемост пред съд на
всички административни актове по чл. 120,
ал. 2 от Конституцията. Именно поради това
конституционно изискване е изключенията от общата к лауза за обжалваемост да
бъдат изрично посочени със закон. С § 2,
§ 16, т. 2, § 22, т. 2, § 23, т. 2 и § 26, т. 2 от
ЗИДИК законодателят се е отклонил от този
конституционен принцип. Вместо да се посочат
необжалваемите актове на ЦИК, са изброени
онези актове, които подлежат на обжалване.
Този подход е несъвместим с ясното конституционно изискване в закона да се посочат
актовете, които се изключват от съдебно обжалване. Така в приетия ЗИД на ИК, противно на
чл. 120, ал. 2 от Конституцията, се утвърждава
принципът на необжалваемост на актовете на
ЦИК, от който са предвидени изключения.
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Като е ограничил актовете, които могат да бъдат предмет на съдебно обжалване, законодателят не е отчел значимостта
на правата, гарантирани чрез съдебната защита. Безспорно избирателното право на
гражданите по чл. 42, ал. 1 от Конституцията е основно право, което пряко произтича
от народния суверенитет и съгласно чл. 57,
ал. 1 от Конституцията е неотменимо (Решение № 3 на Конституционния съд от 2017 г.).
В своята практика Конституционният съд
последователно провежда разбирането, че
законодателната целесъобразност по отношение на необжалваемостта е лимитирана и не
може да засяга реализацията на основните
права и свободи на гражданите, освен ако
не се налага за защитата на висши конституционни ценности, свързани с особено важни
интереси на обществото (Решение № 7 от
1995 г., Решение № 21 от 1995 г., Решение № 5
от 1997 г., Решение № 1 от 2012 г. и Решение № 14 от 2014 г.). В този смисъл предвидената необжалваемост на актовете на ЦИК по чл. 57,
ал. 1, т. 1, 2, 3, 27 и 48 от Изборния кодекс е конституционно недопустима, тъй като с тези актове
се засягат избирателните права на гражданите.
Централната избирателна комисия е държавен орган, създаден със закон, чиито правомощия са да осигури свободното изразяване
на волята на гласоподавателите, вярно и точно
установяване на тази воля, нейното отчитане и
официално обявяване. Затова актовете, с които
тя осъществява контрол и методическо ръководство по прилагането на кодекса и свързаните
с него нормативни актове (чл. 57, ал. 1, т. 1,
2, 3, 27 и 48 от Изборния кодекс), не могат да
бъдат необжалваеми. Те се отнасят до изборния
процес, регламентирането на който няма как
да не засегне упражняването на избирателното
право. Следва да могат да се обжалват актовете,
които под формата на тълкуване на норма от
по-висш ранг или указания до подчинените
органи нарушават или застрашават правата
или законните интереси на гражданите. Тези
актове губят своя чисто тълкувателен или вътрешен характер и проявяват действие „навън“
спрямо трети лица (Решение № 21 от 1995 г. на
Конституционния съд). Сигналите и жалбите
са основен инструмент, с който гражданите
могат да реагират на нарушения на изборния
процес. Затова решенията на ЦИК по чл. 57,
ал. 1, т. 27 от Изборния кодекс, с които се определя редът за тяхното разглеждане, не може
да бъде изключен от съдебен контрол, още
повече че правото на гражданите да подават
жалби е закрепено в чл. 45 от Конституцията.
С оглед на гореизложеното считам, че като
цяло създадената уредба за обжалването на
актовете на ЦИК не е в съответствие с изискванията на Конституцията и не предвижда
ефективната защита, която държавата чрез закон е длъжна да предостави при накърняване на
основно право, каквото е избирателното право.
4. Съгласно § 1, т. 1 от ЗИДИК при отмяна
на решение за отхвърляне ЦИК постановява
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ново решение, което приема с мнозинство
повече от половината от членовете є. Аналогична промяна е направена с § 4, т. 1 и § 7,
т. 1 по отношение на решенията на районните
избирателни комисии и на общинските избирателни комисии.
По този начин се въвежда изключение от
правилото, възприето в Изборния кодекс, че
решенията на всички избирателни комисии се
приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове. Приетото правило за „спадащо
мнозинство“ е съществена промяна, която може
да доведе до увеличаване на броя на решенията, за които ще се прилага. Така, вместо да се
търси консенсус при вземане на решения, ще
се цели и ще се разчита на новото гласуване,
при което ще се изисква по-ниско мнозинство.
Следва да се отчита, че мнозинството от две
трети отразява принципа на политическия
плурализъм в работата на избирателните комисии, който е присъщ за тяхната дейност.
Въвеждането на по-ниското мнозинство ще
създаде възможност една или повече политически сили да увеличат своето влияние непропорционално на съотношението между парламентарно представените партии и коалиции.
Въз основа на горното считам, че уредбата
не следва да предвижда непознато за изборното ни законодателство спадащо мнозинство,
което би довело до ерозия на политическия
плурализъм, без който честното провеждане
на избори е немислимо.
5. Според § 5, 8 и 12 от ЗИДИК решението
на районната или общинската избирателна
комисия, потвърдено с решение на ЦИК, подлежи на обжалване пред тричленен състав на
административния съд по местонахождение на
съответната избирателна комисия. Когато решението не е потвърдено от ЦИК, обжалването е
пред Върховния административен съд. По този
начин за първи път се отстъпва от установеното
правило, че решенията на ЦИК се обжалват
само пред Върховния административен съд.
Българското изборно законодателство не трябва
да допуска подобно изключение. Представителната демокрация е израз на конституционното
начало, че цялата държавна власт произтича
от народа. Накърнените права на суверена в
изборния процес изискват съдебната защита
да се осъществява пред най-висшия административен съд. Това следва и от значимостта на
решенията на ЦИК, произтичаща от характера и
обхвата на регулираната материя и от обяснимо
големия брой на адресатите им. Тази значимост предопределя необходимостта контролът
за законност да се упражнява от Върховния
административен съд. Несъмнено ЦИК стои
начело на изборната администрация и е висш
постоянно действащ държавен орган. Спазването на йерархичната симетрия между нивото на
административния орган, издал акта, и нивото
на съда от системата на административните
съдилища също налага решенията на ЦИК да
продължават да се обжалват пред Върховния
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административен съд. Наред с това, съобразно
законовите изисквания, в този съд правораздават
съдии с по-дълъг професионален опит, което е
допълнителна гаранция за качеството на съдебния контрол, особено предвид бързината, която
се изисква в изборния процес. Възможността
едни решения на ЦИК да се обжалват пред
Върховния административен съд, а други – пред
административните съдилища, създава предпоставки за противоречива съдебна практика. Този проблем е още по-сериозен предвид
неяснотата дали решенията на тричленните
състави на административните съдилища са
окончателни, или подлежат на касационно
обжалване. Отстъплението от правилото, че
актовете на ЦИК се обжалват единствено
пред Върховния административен съд, не е в
интерес на законността в изборния процес и
ерозира конституционно отредената функция
на този съд да осъществява върховен съдебен
надзор за точното и еднаквото прилагане на
законите в административното правораздаване.
Не мога да подмина и начина, по който бяха
приети разпоредбите на ЗИДИК. Правилата за
законодателния процес неслучайно са заложени
в Конституцията и доразвити в Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание (ПОДНС), който стои паралелно със
закона в йерархията на нормативните актове.
На тях не трябва да се гледа като на формални изисквания, защото те са преди всичко
гаранции за приемането на справедливи и
добре обмислени закони, които да уреждат
трайно обществените отношения. Нарушено
беше изискването на чл. 79, ал. 1 от ПОДНС
докладът на водещата комисия да се предостави на народните представители не по-късно
от 24 часа преди началото на заседанието, в
което се разглежда законопроектът. Също така
в нарушение на чл. 83, ал. 1 от ПОДНС значителна част от предложенията, направени от
народни представители между двете гласувания,
включително относно преференциите, не бяха
аргументирани. Необмислени и неаргументирани промени, особено когато се отнасят до
начина, по който се избират органите на една
демократична и правова държава, създават несигурност и поставят под съмнение способността
на държавата да налага справедлив ред при
зачитане на индивидуалните права и свободи.
Уважаеми народни представители,
Като се ръководя от гореизложените мотиви,
на основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на
Република България връщам за ново обсъждане
в Народното събрание разпоредбите на § 1, 2,
4, 5, 7, 8, 12, 14 (относно израза „в избирателни
секции с по-малко от 300 избиратели“), § 16,
21, 22, 23, 25, 26, 30, 36, 37 и 38 от Закона за
изменение и допълнение на Изборния кодекс,
приет на 14 февруари 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
1398
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32
ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за прилагане на схеми за
предоставяне на плодове и зеленчуци и на
мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема
„Училищно мляко“, приета с Постановление
№ 251 на Министерския съвет от 2016 г.
(обн., ДВ, бр. 77 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 89
от 2016 г., бр. 36 и 55 от 2017 г. и бр. 43, 53
и 97 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 ал. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. одобрява и отменя одобрението на
заявителите по схемите;“
б) в т. 4 думата „изпълнители“ се заменя
със „заявители“;
в) създава се т. 9:
„9. определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година.“
2. В ал. 5 се създават т. 6 – 8:
„6. провеждат процедурите за избор на
заявител;
7. предлагат за отмяна актовете за одобрението по чл. 15в;
8. у ведом я ват не заба вно с ъ о т ве т н и т е
компетентни органи при констатирани нарушения или неизпълнение на задълженията
на одобрения заявител, заедно с приложена
обосновка.“
§ 3. В чл. 6, изречение второ думата „изпълнителите“ се заменя със „заявителите“.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо след думите „1/3 от
доставките“ се добавя „на всеки доставчик“;
б) създава се изречение второ: „Броят на
доставките за всяка учебна година се определя от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ в срок до 15 август
съобразно прогнозата за бюджета по Схема
„Училищен плод“.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Плодовете и зеленчуците се съхраняват
и подготвят в обекти, регистрирани по реда на
чл. 12 от Закона за храните, и се доставят в
съответствие с изискванията на Регламент (ЕО)
№ 852/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на
храните, наричан по-нататък „Регламент (ЕО)
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№ 852/2004“ (ОВ, L 139 от 30 април 2004 г.),
на Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно
хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.),
на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно
хранене на децата на възраст от 3 до 7 години
в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и
на Наредба № 8 от 2018 г. за специфичните
изисквания към безопасността и качеството
на храните, предлагани в детските заведения,
училищните столове и обектите за търговия
на дребно на територията на училищата и на
детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца
и ученици (ДВ, бр. 104 от 2018 г.), наричана
по-нататък „Наредба № 8 от 2018 г.“.“
§ 5. В чл. 10, ал. 3 се правят следните
допълнения:
1. В изречение първо накрая се поставя
запетая и се добавя „които отговарят на
изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004
на Европейския парламент и на Съвета от
27 октомври 2004 г. относно материалите и
предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и
89/109/ЕИО (ОВ, L 338, 13.11.2004 г.)“.
2. Създава се изречение четвърто: „Прясното
пастьоризирано мляко се доставя в индивидуална опаковка, обезпечаваща сигурността,
хигиената и консумацията от ученика, чрез
контрол на количеството на течността.“
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Млякото и млечните продукти се предоставят на децата и учениците в рамките на
учебната година, като броят на доставките е
до 50. Най-малко 1/2 от доставките на всеки
заявител са прясно пастьоризирано мляко или
кисело мляко, като най-малко една доставка
месечно е прясно пастьоризирано мляко.
Броят на доставките за всяка учебна година се определя от изпълнителния директор
на Държавен фонд „Земеделие“ в срок до
15 август съобразно прогнозата за бюджета
по Схема „Училищно мляко“. Продуктите се
раздават равномерно чрез извършване средно
по две доставки на седмица, но не повече от
10 доставки на месец. Когато доставчик по
Схема „Училищно мляко“ е производител,
той доставя по схемата само продукти, които
са произведени от него. По Схема „Училищно
мляко“ се разпределят най-малко 3 различни
вида продукти месечно.“
2. В ал. 2 думите „Наредба № 9 от 2011 г.
за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани
в детските заведения, училищните столове и
обектите за търговия на дребно на територията
на училищата и на детските заведения, както
и към храни, предлагани при организирани
мероприятия за деца и ученици“ се заменят
с „Наредба № 8 от 2018 г.“.
§ 7. Член 13 се изменя така:
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„Чл. 13. (1) Заявители по схемите могат
да бъдат:
1. учебните заведения;
2. еднолични търговци, търговски дружества
и кооперации, които са поели задължение към
едно или повече учебни заведения за доставка
на плодове и зеленчуци и/или на мляко и
млечни продукти;
3. производители на плодове и зеленчуци,
включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати
със заповед на министъра на земеделието,
храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на
земеделски продукти на Европейския съюз и
нормативните актове по неговото прилагане,
и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат
одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 3;
4. общините – за учебните заведения, които
се намират на тяхната територия.
(2) Учебните заведения могат да участват
във всяка една от схемите самостоятелно или
чрез заявител по ал. 1, т. 2, 3 или 4.“
§ 8. Създават се чл. 13а, 13б, 13в и 13г:
„Чл. 13а. Когато учебните заведения участват в съответната схема самостоятелно или
чрез заявител по чл. 13, ал. 1, т. 4, учебното
заведение или общината провеждат процедура за избор на изпълнител/изпълнители по
Схема „Училищен плод“ и/или „Училищно
мляко“ съгласно изискванията на Закона за
обществените поръчки.
Чл. 13б. (1) Когато учебните заведения
участват в съответната схема извън случаите по
чл. 13а, те публикуват на интернет страницата
си обявлението за набирането на предложения
за доставка на продуктите по схемата, а когато
съответното учебно заведение няма собствена
интернет страница, обявлението се публикува
на интернет страницата на съответната община.
(2) Обявлението съдържа най-малко:
1. срока за набиране на предложенията,
който не може да бъде по-кратък от 7 дни;
2. броя на децата/учениците в учебното
заведение;
3. учебните години, за които ще се извършват доставките, но за не повече от 3 учебни години;
4. максималния брой доставки за всяка
учебна година;
5. броя на изпълнените доставки за текущата
учебна година – при акт за отменяне на акта
за одобрение на предходен доставчик;
6. изискване за предоставяне на регистрационен/регистрационни номер/номера на
обект/обекти за производство и/или търговия
с храни по чл. 12 от Закона за храните;
7. изискване за предоставяне на регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/транспортните средство/средства по
чл. 10, ал. 4 – за Схема „Училищно мляко“;
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8. изискване за предоставяне на договор,
предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9,
ал. 1 за доставка на плодове и зеленчуци,
произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
стопани, в който се посочва регистрационният
номер на земеделския стопанин – за Схема
„Училищен плод“;
9. изискване за предоставяне на копие на
сертификати за производство по БДС стандарт
на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема „Училищно мляко“;
10. изискване за предоставяне на договор,
предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти
от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за
заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема
„Училищно мляко“;
11. изискване за предоставяне на писмо
за намерение за доставка на мляко и млечни
продукти собствено производство, отговарящи
на изискванията на чл. 10 за заявителите по
чл. 13, ал. 1, т. 3 по Схема „Училищно мляко“;
12. изискване за предоставяне на мостри на
опаковките на млякото и млечните продукти,
които ще бъдат доставяни и които отговарят на
изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5, за Схема
„Училищно мляко“.
Чл. 13в. Заявителите подават лично или
чрез упълномощен представител предложения
в учебните заведения в срока по чл. 13б, ал. 2,
т. 1. Предложения, получени след срока, не
се разглеждат.
Чл. 13г. (1) След изтичането на срока за
набиране на предложения по чл. 13б, ал. 2, т. 1
комисия, назначена със заповед на директора
на учебното заведение, разглежда постъпилите
предложения и извършва избор на заявител въз
основа на поне три предложения за доставка
на продуктите по съответната схема, като поне
едно от предложенията трябва да е от лице по
чл. 13, ал. 1, т. 3. Когато в срока по чл. 13б,
ал. 2, т. 1 не са постъпили три предложения
за доставка на продуктите по съответната
схема или липсва предложение от лице по
чл. 13, ал. 1, т. 3, комисията извършва избор
въз основа на получените в срока по чл. 13б,
ал. 2, т. 1 предложения.
(2) Комисията по ал. 1 отправя писмено мотивирано предложение към директора за избор
на заявител по Схемата „Училищно мляко“
при спазване на изискванията на наредбата.
(3) Директорът на учебното заведение определя със заповед заявител по съответната
схема въз основа на писменото предложение
по ал. 2, в която посочва най-малко избрания
заявител, учебните години, за които ще се
извършват доставките, и максималния брой
доставки, за които е избран заявителят за всяка
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учебна година. Директорът на учебното заведение предава заповедта на избрания заявител
по схемата и копие от представените от него
документи към представеното предложение.
Директорът публикува заповедта на интернет
страницата по чл. 13б, ал. 1.“
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Избраният заявител подава заявление
за одобрение за участие по съответната схема
в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ по неговото седалище или адрес на
управление. Заявлението е по образец, утвърден
от изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“. Към заявлението се прилагат
документите по чл. 13г, ал. 3.“
2. В ал. 2:
а) в т. 17 се създава нова буква „а“:
„а) плодовете и зеленч у ците да бъдат
доставяни от обекти за производство и/или
търговия с храни, регистрирани по реда на
чл. 12 от Закона за храните;“
б) в т. 21 думите „чл. 15, ал. 7“ се заменят
с „чл. 15а“.
3. В ал. 3 се създават т. 8 и 9:
„8. заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3 да
доставят плодове и зеленчуци, от които поне
1/3 да са произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г.
за създаване и поддържане на регистър на
земеделските стопани;
9. заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 да доставят закупени от производител мляко и млечни
продукти, които отговарят на изискванията
на чл. 10, ал. 2.“
4. В ал. 4, т. 4 след думите „Училищно
мляко“ се поставя точка и текстът до края
се заличава.
5. В ал. 5:
а) точка 2 се изменя така:
„2. декларация по ал. 3 и заповедта на директора на учебното заведение по чл. 13г, ал. 3,
както и декларация от директора на учебното
заведение за изпълнение на задълженията по
ал. 2, т. 5 – 8 и 10 – 16;“
б) в т. 6 след думите „чл. 13, ал. 1, т. 4“
точката и запетаята и текстът до края се
заличават;
в) в т. 7 след думите „храни по“ се добавя
„чл. 9, ал. 4 и“;
г) създават се т. 8 и 9:
„8. за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 и
3 – договор за доставка на плодове и зеленчуци,
произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
стопани, за срока, за който ще се извършват
доставките;
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9. за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 – договор за доставка на мляко и млечни продукти,
произведени от производител, за срока, за
който ще се извършват доставките.“
6. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Когато установи нередовност на подадените документи, липса на документи
или непълнота в заявените данни, Държавен
фонд „Земеделие“ уведом ява заявител я с
уведомителното писмо, което се изпраща по
пощата с обратна разписка. Заявителят в срок
до 10 работни дни от деня на получаването
на уведомителното писмо може да отстрани
констатираните нередности и/или непълноти,
включително чрез предоставяне на допълнителни и/или нови документи.“
§ 10. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Изпълнителният директор на
Държавен фонд „Земеделие“ издава акт за
одобрение на заявителя по съответната схема,
който е избран при условията и по реда на
тази наредба. Актът е по образец, утвърден
от изпълнителния директор на Държавен
фонд „Земеделие“ и е за срок не повече от 3
учебни години.
(2) Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ издава акт за отказ на
одобрение на заявител по Схема „Училищен
плод“ и/или Схема „Училищно мляко“, когато:
1. при административни проверки на заявлението за одобрение се установи, че заявителят не разполага със собствени или наети
транспортни средства по чл. 10, ал. 4 и/или с
обект за производство и/или търговия с храни
по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 3 и/или не посочи
правното основание за тяхното ползване;
2. при административни проверки установи нередовност на документите, непълнота,
неяснота или несъответствие на заявените от
заявителя данни и на посочените факти, които заявителят не отстрани или не представи
исканите документи в срока по чл. 14, ал. 7.
(3) Актовете за одобрение и актовете за
отказ се съобщават и могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Актовете се публикуват на интернет
страницата на Държавен фонд „Земеделие“.“
§ 11. Създава се нов чл. 15а:
„Чл. 15а. Одобреният заявител в срок до
10 септември предоставя в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“
график за датите на доставка за следващата
учебна година. Графикът се съгласува писмено
от директора на учебното заведение и копие
от него се съхранява в учебното заведение. В
случаите, когато актът за одобрение е издаден
през учебната година, графикът се предоставя
в 10-дневен срок от съобщаването на акта за
одобрение по чл. 15, ал. 1. Промяна на предоставения график се извършва при официално
обявена от компетентните органи промяна
на учебните дни. При промяна или прекратяване на договорите по чл. 14, ал. 5, т. 8 и 9
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одобреният заявител незабавно уведомява
Държавен фонд „Земеделие“ и директора на
учебното заведение, като при прекратяване
представя в Държавен фонд „Земеделие“ заверено копие от новия договор при същите
условия в 10-дневен срок от прекратяването.“
§ 12. Досегашният чл. 15а става чл. 15б и
се изменя така:
„Чл. 15б. (1) Изпълнителният директор на
Държавен фонд „Земеделие“ издава акт за
отмяна на акта за одобрение на заявител по
Схема „Училищен плод“ и/или Схема „Училищно мляко“ при:
1. неспазване на изисквания на чл. 9, 10, 11
или 11а или на изискванията, поети с декларацията по чл. 14, ал. 2 и 3, за одобрение на
заявителя, установени от Българската агенция
по безопасност на храните или от Държавен
фонд „Земеделие“;
2. неизпълнение на задължения на одобрения заявител, поети с декларацията по чл. 14,
ал. 2 или 3, или неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на ЕС или на
българското законодателство, установени от
Българската агенция по безопасност на храните
или от Държавен фонд „Земеделие“;
3. искане на директора на учебното заведение по чл. 15в;
4. констатирано неизпълнение или нарушение на изискванията на чл. 9, ал. 6 и чл. 11,
ал. 1 за срок два месеца в резултат на регулярни проверки, извършвани от Държавен
фонд „Земеделие“ или съвместно с директора
на учебното заведение;
5. подадено от заявител я едномесечно
предизвестие за отмяна на акта за одобрение
до Държавен фонд „Земеделие“ с копие до
учебното заведение;
6. установени от Държавен фонд „Земеделие“ факти и обстоятелства, които имат
пряко отношение за прилагането на схемите,
които не са в съответствие с правото на ЕС
или българското законодателство.
(2) Актът за отмяна на акта за одобрение
се съобщава и може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Копие
от акта за отмяна на акта за одобрение се
изпраща до учебното заведение.
(3) При отмяна на акта за одобрение на
заявител от Държавен фонд „Земеделие“ директорът може да обяви нова процедура за
набиране на предложения.“
§ 13. Създава се чл. 15в:
„Чл. 15в. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ издава акт за отмяна
на акт за одобрение по искане на директора
на учебното заведение при:
1. несъответствие на безопасността и качеството на разпределяните по схемите продукти
и изпълнението на изискванията по чл. 9 и 10
за поне две доставки, установено с констативен
протокол, издаден от Българската агенция по
безопасност на храните;
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2. непредставяне на график в нормативно
установения срок или когато графикът не
отговаря на изискванията на чл. 15а;
3. неизпълнение на поне две доставки в
рамките на един календарен месец съгласно
одобрения график, удостоверено с декларация,
подписана от директора на учебното заведение,
за липсата на съответните приемателно-предавателни протоколи за доставка;
4. неизпълнение на изискването на чл. 9,
ал. 6 и чл. 11, ал. 1 за доставка на продуктите
в рамките на два календарни месеца по съответната схема, удостоверено с приемателнопредавателните протоколи за доставка.“
§ 14. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 след думата „доставяните“
се добавя „плодове, зеленчуци, мляко и“.
2. В ал. 3, т. 6, в основния текст думите „за
заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3 – декларация от директора на учебното заведение по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на Държавен фонд „Земеделие“, включваща“
се заменят с „подписано и подпечатано от
директора на учебното заведение приложение
към заявката за плащане, включващо“.
§ 15. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думата
„дали“ се добавя „плодовете, зеленчуците“ и
се поставя запетая.
2. В ал. 3, т. 2 думите „чл. 9, 10 или 11“ се
заменят с „чл. 9, 10, 11 или 11а“.
§ 16. В чл. 20, ал. 2 думите „30 ноември“
се заменят с „31 януари“.
§ 17. В § 1 от допълнителната разпоредба,
в т. 3 думите „плодове и зеленчуци“ се заменят с „плодове, зеленчуци, мляко и млечни
продукти“.
§ 18. В приложение № 6 към чл. 17, ал. 1
(ДВ, бр. 43 от 2018 г.) се правят следните
допълнения:
1. В раздел І:
а) в буква „А“:
аа) в основния текст след думите „плодове и/или зеленчуци“ се поставя запетая и се
добавя „стопанства, отглеждащи млекодайни
животни, предприятия, произвеждащи млечни
продукти (мандри), селскостопански музеи“;
бб) в т. 3 след думата „зеленчуци“ се добавя
„и/или мляко и млечни продукти“;
б) в буква „В“:
аа) в основния текст накрая се добавя „и/
или мляко и млечни продукти“;
бб) в т. 3 след думата „зеленчуци“ се добавя
„и/или мляко и млечни продукти“.
2. В раздел ІІ:
а) в буква „Д“:
аа) в т. 1 след думата „зеленчуци“ се добавя
„и/или мляко и млечни продукти“;
бб) в т. 3 след думата „зеленчуци“ се добавя
„и/или мляко и млечни продукти“;
б) в буква „Е“, в т. 1 накрая се добавя „и/
или млякото и млечните продукти“.
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§ 19. В приложение № 7 към чл. 17, ал. 3
се правят следните допълнения:
1. В буква „А“, в основния текст след думите
„плодове и/или зеленчуци“ се поставя запетая и
се добавя „стопанства, отглеждащи млекодайни
животни, предприятия, произвеждащи млечни
продукти (мандри), селскостопански музеи“.
2. В буква „В“, в основния текст накрая
се добавя „и/или мляко и млечни продукти“.
3. В буква „Г“, в т. 1 накрая се добавя „и/
или мляко и млечни продукти“.
4. В буква „Е“, в т. 1 след думата „зеленчуци“
се добавя „и/или мляко и млечни продукти“.
§ 20. Навсякъде в наредбата думите „Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания
към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения, училищните
столове и обектите за търговия на дребно на
територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при
организирани мероприятия за деца и ученици“
се заменят с „Наредба № 8 от 2018 г.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 21. Заявителите по Схема „Училищен
плод“, които са одобрени до влизането в сила
на наредбата, представят пред Държавен фонд
„Земеделие“ регистрационен номер на обект за
производство и/или търговия с храни по чл. 9,
ал. 4 в срок до един месец преди началото на
учебната 2019/2020 година.
§ 22. (1) При влязъл в сила акт за отмяна
на акт за одобрение на заявител в съответната
схема за учебно заведение с повече от един
заявител графикът за доставки за текущата
учебна година се прилага за оставащия период.
(2) За извършване на доставките в рамките
на срока по отменения акт за одобрение се
провежда процедура за избор на заявител в
съответствие с изискванията на наредбата.
§ 23. Заявителите по съответните схеми,
одобрени по досегашния ред, извършват доставки съгласно издадените актове за одобрение,
като в едномесечен срок от влизането в сила
на наредбата привеждат графиците за доставка
в съответствие с изискванията на наредбата.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1361

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33
ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 30 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
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с цел осигуряване на равнопоставен достъп
на гражданите до медицинска помощ, в това
число в труднодостъпни и/или отдалечени
райони на страната.
(2) Разходите по а л. 1 да се осиг у рят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да
се увеличат разходите по „Политика в областта на диагностиката и лечението“: по
бюджетна програма „Осигу ряване на медицинска помощ на специфични групи от
населението“ – с 18 000 000 лв., по бюджетна
програма „Спешна медицинска помощ“ – с
10 0 0 0 0 0 0 лв., и по бюд жет на п рог рама
„Психиатрична помощ“ – с 2 000 000 лв., по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г .
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34
ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на земеделието, храните и
горите за 2019 г. за участие на държавата
в учредяването на акционерно дружество
с 50 на сто държавно участие в капитала
съвместно с Компанията за инвестиции в
земеделието и животновъдството (SALIC)
на Кралство Саудитска Арабия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на
Министерството на земеделието, храните и
горите за 2019 г. за допълнителни плащания
в частта на финансирането на бюджетното
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салдо за сметка на централния бюджет в
размер 392 000 лв. за участие на държавата в
учредяването на акционерно дружество с 50 на
сто държавно участие в капитала съвместно
с Компанията за инвестиции в земеделието
и животновъдството (SALIC) на Кралство
Саудитска Арабия с правноорганизационна
форма акционерно дружество и с място на
регистрация Република България.
Чл. 2. Министърът на земеделието, хран и т е и г ори т е да извърш и с ъ о т ве т н и т е
промени по бюджета на Министерството на
земеделието, храните и горите за 2019 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, а л. 4, т. 1 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на земеделието,
храните и горите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36
ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от
2016 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2016 г.; изм.,
бр. 18 от 2017 г. и бр. 58 от 2018 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9, ал. 2 числото „571“ се заменя
с „569“.
2. В чл. 19 т. 8 се изменя така:
„8. дирекция „Международни финансови
институции“;“.
3. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Дирекция „Международни финансови институции“:
1. подпомага министъра при осъществяване на сътрудничеството с Международния
валутен фонд, с организациите от групата
на Световната банка и с други европейски
и меж д у народ н и фи на нсови и к ред и т н и
институции и организации в рамките на ус-

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

тановените формати на взаимоотношенията
на страната с тях;
2. провежда консултации, подпомага координацията на външното финансиране на
Република България и участва в преговори
за сключване на договори за получаване,
предоставяне и гарантиране от държавата
на к редити от меж д у народни финансови
организации и кредитни институции;
3. организира и координира уреждането
на дяловите участия на Република България
в международните финансови организации;
4. анализира и планира бюджетните приходи, разходи и финансирания по съучастия в
международни финансови организации, както
и по други разходи и вноски, свързани с тези
участия на Република България;
5. координира и оказва съдействие при
съгласуване на параметрите по техническата,
аналитичната и консултантската помощ по
линия на Международната банка за възстановяване и развитие, Международния валутен
фонд и европейските финансови институции
и при представяне на резултатите от нея;
6. осъществява координация и мониторинг
по изпълнението на заемния портфейл на
Международната банка за възстановяване
и развитие в Република България и оказва
методологична помощ на ведомствата изпълнители;
7. осъществява и координира сътрудничеството с офисите на постоянните представителства на международните финансови
организации в Република България;
8. осигурява представителство на Република България в управителни органи и работни формати на международните финансови
организации и към Съвета на Европейския
съюз и Европейската комисия в областите
от своя компетентност;
9. подпомага представителите на Република България в управителните органи на
меж д у народни те финансови организац ии
при изпълнението на функциите им съгласно учредителните договори и във връзка с
участието на страната в работата на тези
организации;
10. координира позициите по въпросите от
компетентност на МФ по актуални теми от
дневния ред на международните финансови
организации;
11. оказва институционална подкрепа по
осъществяване на проекти в страната, съфинансирани от международни финансови
организации и чужди кредитни институции,
в частта на финансовите условия;
12. участва в дейности по междуправителствените кредитни спогодби, по които
българската страна е кредитор, в частта на
реализиране на потвърдените вземания, и
планира бюджетните приходи, разходи и фи-
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нансирания по споразумения за реализиране
на вземания от чужбина;
13. отговаря за планиране на средствата
и осъществяване на плащанията за вноската
на Република България в Европейския фонд
за развитие.“
4. В чл. 29:
а) точка 9 се изменя така:
„9. изготвя, съгласува и предлага за одобряване от Съвета по европейските въпроси към
Министерския съвет проекти на официални
становища по запитвания на Европейската
комисия относно правилното транспониране и прилагане на правото на Европейския
съюз в областта на финансовите услуги и
финансовите пазари, включително изготвя
и съгласува отговори по запитвания на Европейската комисия относно транспонирането на европейски директиви във фазата
на проверка по правилното транспониране,
както и изготвя позиции и документи във
връзка с досъдебната фаза при процедура по
чл. 258 – 260 от Договора за функционирането
на Европейския съюз;“
б) създава се нова т. 11:
„11. изготвя и изпраща уведомления за
национални мерки по прилагането на регламенти на Европейския съюз до Европейската
комисия;“
в) досегашните т. 11 и 12 стават съответно
т. 12 и 13.
5. В чл. 31 се създава т. 17:
„17. извършва проверки по смисъла на
параграф 4, ал. 1, буква „а“ на член 125 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
за определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L
347/320 от 20 декември 2013 г.) за верификация
на разходи по Приоритетна ос 4 „Техническа
помощ“ на Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ на
управляващия орган на програмата.“
6. В чл. 33:
а) в т. 3, 4 и 6 думата „изготвя“ се заменя
с „дава“;
б) в т. 7 думата „изготвя“ се заменя с
„дава“ и накрая се добавя „по въпроси от
своята компетентност“.
7. В приложението към чл. 9, ал. 3:
а) в наименованието числото „571“ се
заменя с „569“;
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б) на ред „Специализирана администрация“ числото „421“ се заменя с „419“;
в) ред „дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“ 25“ се
изменя така:
„дирекция „Международни финансови институции“
21“;
г) на ред „дирекция „Регулация на финансовите пазари“ числото „11“ се заменя с „13“.
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет
от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г.; изм.
и доп., бр. 32 и 100 от 2015 г., бр. 36 и 98 от
2016 г. и бр. 49, 65 и 106 от 2018 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 2 числото „635“ се заменя
с „637“.
2. В чл. 32 се създават т. 10 – 13:
„10. води и поддържа публичен регистър
на лицата, които осъществяват дейност по
добиване, преработване и сделки с благородни
метали и скъпоценни камъни и изделия със
и от тях по занятие;
11. подпомага министъра или оправомощено от него лице за издаването на писмени
предписания за отстраняване на нарушенията
на Валутния закон в рамките на неговите
правомощия в определен от него срок;
12. подпомага министъра или оправомощено от него лице да прилага принудителна
административна мярка запечатване на търговския обект на лицата, които осъществяват
дейност по добиване, преработване и сделки
с благородни метали и скъпоценни камъни
и изделия със и от тях по занятие, които не
са банки;
13. подпомага министъра или оправомощено от него лице при съставянето на актове и
издаването на наказателните постановления
при нарушения по чл. 18, ал. 4 – 6 на Валутния закон, когато същите са извършени от
лица по чл. 13, ал. 1 от закона.“
3. В приложението към чл. 6, а л. 8 и
чл. 11, ал. 3:
а) в наименованието числото „635“ се
заменя с „637“;
б) на ред „Специализирана администрация“ числото „482“ се заменя с „484“;
в) на ред „дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ числото „13“ се заменя
с „15“.
§ 3. В Наредбата за условията и реда за
вписване в регистъра и за изискванията към
дейността на лицата, които осъществяват
дейност по добиване, преработване и сделки
с благородни метали и скъпоценни камъни
и изделия със и от тях по занятие, приета с
Постановление № 181 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 104 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г.,
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бр. 14 от 2012 г. и бр. 12 от 2015 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1 думите „Министерството на
финансите“ се заменят с „Министерството
на икономиката“, а думите „министъра на
финансите“ се замен ят с „минист ъра на
икономиката“;
б) в ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. документ за установяване на обстоятелствата относно съдимостта на физическите
лица – търговци, членовете на управителните
и контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица по
ал. 1, както следва:
а) за български граждани, родени в страната – копие от личната карта или декларация
относно данните от личната карта, с цел
служебно установяване на обстоятелствата
относно съдимостта чрез издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост
по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 2008 г.
за функциите и организацията на дейността
на бюрата за съдимост (обн., ДВ, бр. 24 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2013 г.; попр.,
бр. 15 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2014 г.,
бр. 78 от 2015 г. и бр. 18 от 2018 г.);
б) за български граждани, за които не е
възможно издаване на електронно служебно
свидетелство за съдимост, включително за
български граждани, родени в чужбина – декларация относно данните, посочени в чл. 35,
ал. 1 и 4 от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, за служебно установяване
на обстоятелствата относно съдимостта им
или по желание на лицето – свидетелство
за съдимост;
в) за чуждите граждани – свидетелство за
съдимост, издадено по реда на Наредба № 8
от 2008 г. за функциите и организацията на
дейността на бюрата за съдимост, а когато
нямат личен номер на чуж денец – свидетелство за съдимост или друг официален
документ за удостоверяване на липсата на
предходно осъждане, издаден съгласно националното им законодателство не по-рано
от 6 месеца от датата на представянето му,
или декларация за липса на осъждане, когато
съгласно националното им законодателство
не се издава такъв документ.“;
в) алинея 7 се изменя така:
„(7) Обработването на документите се
извършва при спазване изиск вани я та на
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейски я
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни
и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ
регламент относно защитата на данните) и
на Закона за защита на личните данни.“;
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г) в ал. 9 думите „министъра на финансите“
се заменят с „министъра на икономиката“.
2. В чл. 41, ал. 3 думите „министъра на
финансите“ се замен ят с „минист ъра на
икономиката“.
3. В чл. 44, ал. 4 думите „министъра на
финансите“ се замен ят с „минист ъра на
икономиката“.
4. В чл. 63 ал. 3 и 4 се отменят.
5. Член 65 се изменя така:
„Чл. 65. Внос, износ и транзит на необработени диаманти във, от и през територията
на страната се допуска само от и за държава – участничка в ССКП, при условията и
по реда, предвидени в регламента.“
6. Член 66 се отменя.
7. Членове 68 – 84 се отменят.
8. Членове 89 – 91 се отменят.
9. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1 т. 8 се отменя;
б) параграф 1а се изменя така:
„§ 1а. Наредбата препраща към Регламент
(ЕО) 2368/2002 на Съвета относно въвеждането на схема за сертифициране в рамките
на Кимбърлийския процес и към Регламент
(ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и
на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване
на Митнически кодекс на Съюза.“
10. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на финансите“
се заменят с „министъра на икономиката“.
11. Приложение № 4 към чл. 73, ал. 1 и
чл. 80, ал. 1 се отменя.
12. Приложение № 5 към чл. 80, ал. 2 се
отменя.
13. Приложение № 6 към чл. 91, ал. 1 се
отменя.
14. Навсякъде в наредбата и в приложенията към нея думите „Министерство на
финансите“ и „Министерството на финансите“ се заменят съответно с „Министерство
на и коном и ката“ и „М и н ис т ерс т во т о на
икономиката“.
§ 4. В Тарифа № 12 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
финансите по Закона за държавните такси,
одобрена с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 24
от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1, 18, 37, 77 и 101
от 1994 г., бр. 106 от 1996 г., бр. 58 и 78 от
1997 г., бр. 42 и 90 от 1999 г., бр. 2 от 2000 г.,
бр. 112 от 2001 г., бр. 96 от 2002 г.; бр. 13 и
111 от 2003 г. бр. 77, 96 и 108 от 2006 г., бр. 7,
16, 49 и 100 от 2007 г., бр. 54 и 79 от 2008 г.,
бр. 73 от 2010 г., бр. 14 от 2012 г., бр. 12 и 80
от 2015 г., бр. 59 от 2016 г. и бр. 1 от 2018 г.),
в чл. 5 ал. 2 се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 5. (1) Изпълнението на функциите по
чл. 13, ал. 2 от Валутния закон преминава
от Министерството на финансите към Ми-
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нистерството на икономиката, осигурено с
2 щатни бройки.
(2) Правоотношенията със служителите,
осъществяващи функциите по ал. 1, се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от
Закона за държавния служител.
§ 6. (1) Одобрява допълнителни разходи
по „Политика в областта на устойчивото
икономическо развитие и конкурентоспособност“, бюд жетна прог рама „Облекчаване
на регулации, опростяване на процедури по
предоставяне на административни услуги“, по
бюджета на Министерството на икономиката
за 2019 г. в размер 41,8 хил. лв. за персонал.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на бюджета на Министерството
на финансите с централния бюджет за 2019 г.
(3) Със су мата по а л. 1 се нама л яват
разходите по бюджетна програма „Администрация“ по бюджета на Министерството на
финансите за 2019 г. в размер 41,8 хил. лв.
за персонал.
§ 7. Министърът на икономиката да извърши налагащите се от § 6 промени по бюджета
на Министерството на икономиката за 2019 г.
и да уведоми министъра на финансите.
§ 8. Министърът на финансите да извърши
налагащите се от § 6 промени по бюджета
на Министерството на финансите за 2019 г.
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1492

РЕШЕНИЕ № 85
ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

за изменение и допъ лнение на Решение
№ 619 на Министерския съвет от 2009 г. за
приемане Списък на регулираните професии
в Република България (обн., ДВ, бр. 61 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2012 г., бр. 2 от
2014 г., бр. 7 и 57 от 2016 г. и бр. 48 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В т. 3 след думите „(ОВ, бр. L 354 от
28.12.2013 г.)“ съюзът „и“ се заменя със запетая,
а накрая се добавя „и Делегирано решение
(ЕС) 2017/2113 на Комисията от 11 септември 2017 г. за изменение на приложение V
към Директива 2005/36/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета във връзка с удостоверенията за професионална квалификация
и наименованията на курсовете на обучение
(ОВ, L 317 от 1.12.2017 г.)“.
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„Приложение № 8

Удостоверения за професионална квалификация за базово обучение по медицина
Държава

Удостоверение за
професионална
квалификация

Орган, който
Свидетелство, Референтна
присъжда
което
дата
квалификацията придружава
удостоверението

 Les
België/Belgique/Belgi Diploma van arts/
universités/De
en
Diplôme de docteur en
universiteiten
médecine

20.12.1976 г.

 Le Jury
Diplôme de
compétent
„médecin“/Master in
d’enseignement
de geneeskunde
de la
Communauté
française/De
bevoegde
Examencommis
sie van de
Vlaamse
Gemeenschap
България

Диплома за висше
Университет
образование на
образователноквалификационна
степен „магистър“ по
„Медицина“
и професионална
квалификация
„Магистър-лекар“

01.01.2007 г.

Česká republika

Diplom o ukončení
studia ve studijním
programu všeobecné
lékařství (doktor
medicíny, MUDr.)

Lékářská fakulta
univerzity
v České republice

01.05.2004 г.

Danmark

Bevis for
Universitet
kandidatuddannelsen
Styrelsen for
i medicin (cand.med.) Patientsikkerhed
Bevis for bestået
Medicinsk
lægevidenskabelig
universitetsfakult
embedseksamen
et
(cand.med.)

Autorisation som 20.12.1976 г.
læge, udstedt af
Sundhedsstyrelse
n og
Tilladelse til
selvstændigt
virke som læge
(dokumentation

1
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for gennemført
praktisk
uddannelse),
udstedt af
Sundhedsstyrelse
n
Autorisation som
læge og tilladelse
til selvstændigt
virke som læge
Deutschland

Zeugnis über die
Ärztliche Prüfung

Zuständige
Behörden

20.12.1976
година

Zeugnis über die
Ärztliche Staatsprüfung
und Zeugnis über die
Vorbereitungszeit als
Medizinalassistent,
soweit diese nach den
deutschen
Rechtsvorschriften
noch für den Abschluss
der ärztlichen
Ausbildung vorgesehen
war
Eesti

Arstikraad
Degree in Medicine
(MD)
Diplom arstiteaduse
õppekava läbimise
kohta

Ελλάς

Πτυχίο Ιατρικής

Tartu Ülikool

 Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου,

01.05.2004
година

01.01.1981 г.

 Σχολή
Επιστημών
Υγείας, Τμήμα
Ιατρικής
Πανεπιστημίου
España

Título de Licenciado 
en Medicina y Cirugía
Título de Licenciado
en Medicina
Título de Graduado/a 
en Medicina

Ministerio de
Educación y
Cultura

01.01.1986 г.

El rector de una
Universidad
2
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France

Diplôme de fin de
deuxième cycle des
études médicales

Universités

20.12.1976 г.

Hrvatska

Diploma „doktor
medicine/doktorica
medicine“

Medicinski
fakulteti
sveučilišta
u Republici
Hrvatskoj

01.07.2013 г.

Ireland

Primary qualification

Competent
examining body

Certificate of
experience

Italia

Diploma di laurea in
medicina e chirurgia

Università

Diploma di
20.12.1976 г
abilitazione
all’esercizio della
medicina
e chirurgia

Κύπρος

Πιστοποιητικό
Εγγραφής Ιατρού

Ιατρικό
Συμβούλιο

01.05.2004 г.

Latvija

ārsta diploms

Universitātes tipa
augstskola

01.05.2004 г.

Lietuva

1. Aukštojo mokslo
Universitetas
diplomas, nurodantis
suteiktą gydytojo
kvalifikaciją

1. Internatūros 01.05.2004 г.
pažymėjimas,
nurodantis
suteiktą
medicinos
gydytojo
profesinę
kvalifikaciją

2. Magistro diplomas
(medicinos magistro
kvalifikacinis laipsnis
ir gydytojo
kvalifikacija)

2. Internatūros
pažymėjimas
(medicinos
gydytojo
profesinė
kvalifikacija)

Luxembourg

Diplôme d’Etat de
docteur en médecine,
chirurgie et
accouchements

Certificat de
stage

Magyarország

Okleveles orvosdoktor Egyetem
oklevél (dr. med)

Jury d’examen
d’Etat

20.12.1976 г.

20.12.1976 г.

01.05.2004 г.

3
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Malta

Lawrja ta’ Tabib tal- Universita` ta’
Mediċina u l-Kirurġija Malta

Ċertifikat ta’
reġistrazzjoni
maħruġ millKunsill Mediku

Nederland

Getuigschrift van met Faculteit
goed gevolg afgelegd Geneeskunde
artsexamen

20.12.1976 г.

Österreich

Urkunde über die
Verleihung des
akademischen Grades
Doktor der gesamten
Heilkunde (bzw.
Doctor medicinae
universae,
Dr.med.univ.)

Medizinische
Fakultät einer
Universität, bzw
Medizinische
Universität

01.01.1994 г.

Polska

Dyplom ukończenia
studiów wyższych na
kierunku lekarskim
z tytułem „lekarza“

szkoły wyższe

Świadectwo
złożenia
Lekarskiego
Egzaminu
Państwowego1 2

01.05.2004 г.

01.05.2004 г.

/ Świadectwo
złożenia
Lekarskiego
Egzaminu
Końcowego3 4
Portugal

Carta de Curso de
licenciatura em
medicina

Universidades

Certificado de
mestrado integrado em
medicina
România

Diplomă de licenţă de Universităţi
doctor medic
Ministerul
Diploma de licență și Educației
master5
Naționale6

Certificado
emitido pela
Ordem dos
Médicos

01.01.1986 г.

01.01.2007 г.

1

До 2012 г.
До 1 октомври 2017 г. удостоверението за професионална квалификация трябва да бъде
придружено от свидетелство за завършен следдипломен стаж („staż podyplomowy“).
3
От 2013 г.
4
До 1 октомври 2017 г. удостоверението за професионална квалификация трябва да бъде
придружено от свидетелство за завършен следдипломен стаж („staż podyplomowy“).
5
От 2011 г.
6
От 2011 г.
2

4
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Slovenija

Diploma, s katero se
podeljuje strokovni
naslov „doktor
medicine/doktorica
medicine“

Slovensko

DIPLOM všeobecné Univerzita
lekárstvo doktor
všeobecného lekárstva
(„MUDr.“)

01.05.2004 г.

Suomi/Finland

Lääketieteen
lisensiaatin
tutkinto/Medicine
licentiatexamen

Yliopisto

01.01.1994 г.

Sverige

Läkarexamen

Universitet eller
högskola

Bevis om
01.01.1994 г.
legitimation som
läkare, utfärdat
av
Socialstyrelsen

United Kingdom

Primary qualification

Competent
examining body

Certificate of
experience

Univerza

Potrdilo
01.05.2004 г.
o Opravljenem
Strokovnem
Izpitu za Poklic
Zdravnik/Zdravni
ca

20.12.1976 г.

“

3. Приложение № 9 към т. 2 се изменя така:

„Приложение № 9
Удостоверения за професионална квалификация на лекари специалисти
Държава

Удостоверение за
професионална
квалификация

Орган, който
присъжда
квалификацията

België/Belgique/

Bijzondere beroepstitel van
geneesheer-specialist/Titre
professionnel particulier de
médecin spécialiste

Minister bevoegd voor
20.12.1976 г.
Volksgezondheid/Ministre
de la Santé publique

България

Свидетелство за призната
специалност

Университет

Česká republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví 01.05.2004 г.

Danmark

Bevis for tilladelse til at
Sundhedsstyrelsen
betegne sig som speciallæge Styrelsen for
Patientsikkerhed

Belgie

Референтна
дата

01.01.2007 г.

20.12.1976 г.

5
1
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Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

20.12.1976 г.

Eesti

Residentuuri lõpetamist
tõendav tunnistus

Tartu Ülikool

01.05.2004 г.

Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας 1. Περιφέρεια

01.01.1981 г.

Residentuuri lõputunnistus
eriarstiabi erialal
Ελλάς

2. Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση
3. Νομαρχία
España

Título de Especialista

France

1. Certificat d’études
1. Universités
spéciales de médecine
accompagné du diplôme
d’Etat de docteur en
médecine
2. Attestation de médecin
spécialiste qualifié
accompagnée du
diplôme d’Etat de
docteur en médecine

Ministerio de Educación y 01.01.1986 г.
Cultura

2.

20.12.1976 г.

Conseil de l’Ordre
des médecins

3. Diplôme d’études
spécialisées ou diplôme 3. Universités
d’études spécialisées
complémentaires
qualifiant de médecine
accompagné du diplôme
d’Etat de docteur en
médecine
Hrvatska

Diploma o specijalističkom
usavršavanju

Ministarstvo nadležno za
zdravstvo

01.07.2013 г.

Ireland

Certificate of Specialist
doctor

Competent authority

20.12.1976 г.

Italia

Diploma di medico
specialista

Università

20.12.1976 г.

Κύπρος

Πιστοποιητικό
Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

01.05.2004 г.

2
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Latvija

Lietuva

Luxembourg
Magyarország
Malta
Nederland

1
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„Sertifikāts“–kompetentu
iestāžu izsniegts dokuments,
kas apliecina, ka persona ir
nokārtojusi sertifikācijas
eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība

1. Rezidentūros
pažymėjimas, nurodantis
suteiktą gydytojo
specialisto profesinę
kvalifikaciją
2. Rezidentūros
pažymėjimas (gydytojo
specialisto profesinė
kvalifikacija)
Certificat de médecin
spécialiste
Szakorvosi bizonyítvány
Ċertifikat ta’ Speċjalista
Mediku

Universitetas

Bewijs van inschrijving in
een Specialistenregister
Diploma geneeskundig
specialist

С Т Р. 2 1

01.05.2004 г.

Latvijas Ārstniecības
personu profesionālo
organizāciju savienība

Ministre de la Santé
publique
Nemzeti Vizsgabizottság
Kumitat ta’
Approvazzjoni dwar
Speċjalisti
- Medische Specialisten
Registratie Commissie
(MSRC) van de
Koninklijke
Nederlandsche
Maatschappij tot
bevordering der
Geneeskunst
- SociaalGeneeskundigen
Registratie Commissie
(SGRC) van de
Koninklijke
Nederlandsche
Maatschappij tot
Bevordering der
Geneeskunst
- Registratiecommissie
Geneeskundig
Specialisten (RGS)
van de Koninklijke
Nederlandsche
Maatschappij tot
Bevordering der
Geneeskunst1

01.05.2004 г.

20.12.1976 г.
01.05.2004 г.
01.05.2004 г.

20.12.1976 г.

От януари 2013 г.

3
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Österreich

Facharztdiplom

Österreichische
Ärztekammer

01.01.1994 г.

Polska

Dyplom uzyskania tytułu
specjalisty

Centrum Egzaminów
Medycznych

01.05.2004 г.

Portugal

Titulo de especialista

Ordem dos Médicos

01.01.1986 г.

România

Certificat de medic
specialist

Ministerul Sănătăţii

01.01.2007 г.

Slovenija

Potrdilo o opravljenem
specialističnem izpitu

1. Ministrstvo za zdravje

01.05.2004 г.

Diplom o špecializácii

1. Slovenská
zdravotnícka
univerzita

Slovensko

2. Zdravniška zbornica
Slovenije
01.05.2004 г.

2. Univerzita
Komenského
v Bratislave
3. Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika
v Košiciach
Suomi/Finland

Erikoislääkärin tutkinto/

Yliopisto

01.01.1994 г.

Socialstyrelsen

01.01.1994 г.

Specialläkarexamen
Sverige

Bevis om specialkompetens
som läkare, utfärdat av
Socialstyrelsen

United Kingdom

Certificate of Completion of Postgraduate Medical
training
Education and Training
Board
General Medical Council

20.12.1976 г.
01.04.2010 г.

“

4
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4. Приложение № 10 към т. 2 се изменя така:

„Приложение № 10
Наименования на курсовете на обучение по специализирана медицина

Държава

Анестезиология

Обща хирургия

Минимална продължителност на
обучението: 3 години

Минимална продължителност
на обучението: 5 години

Звание

Звание

Belgique/België/Belgien Anesthésie-réanimation/Anesthesie- Chirurgie/Heelkunde
reanimatie
България

Анестезиология и интензивно
лечение

Хирургия

Česká republika

Anesteziologie a intenzivní
medicína

Chirurgie

Danmark

Anæstesiologi

Kirurgi

Deutschland

Anästhesiologie

(Allgemeine) Chirurgie

Eesti

Anestesioloogia

Üldkirurgia

Ελλάς

Αναισθησιολογία

Χειρουργική

España

Anestesiología y Reanimación

Cirugía general y del aparato
digestivo

France

Anesthésie-réanimation

Chirurgie générale

Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija
i intenzivna medicina

Opća kirurgija

Ireland

Anaesthesia

General surgery

Italia

Anestesia, rianimazione e terapia
intensiva

Chirurgia generale

Anestesia, rianimazione, terapia
intensiva e del dolore1
Κύπρος

Αναισθησιολογία

Γενική Χειρουργική

Latvija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

Ķirurģija

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

Chirurgija

1

От февруари 2015 г.

1
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Luxembourg

Anesthésie-réanimation

Chirurgie générale

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

Sebészet

Malta

Anesteżija u Kura Intensiva

Kirurġija Ġenerali

Nederland

Anesthesiologie

Heelkunde

Österreich

Anästhesiologie und
Intensivmedizin

-

Chirurgie

-

Allgemeinchirurgie und
Viszeralchirurgie2

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

Portugal

Anestesiologia

Cirurgia geral

România

Anestezie şi terapie intensivă

Chirurgie generală

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in
perioperativna intenzivna medicina

Splošna kirurgija

Slovensko

Anestéziológia a intenzívna
medicína

Chirurgia

Suomi/Finland

Anestesiologia ja
tehohoito/Anestesiologi och
intensivvård

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

Sverige

Anestesi och intensivvård

Kirurgi

United Kingdom

Anaesthetics

General surgery

Неврохирургия

Акушерство и гинекология

Минимална продължителност на
обучението: 5 години

Минимална продължителност
на обучението: 4 години

Звание

Звание

Държава

Belgique/België/Belgien Neurochirurgie

Gynécologie –
obstétrique/Gynaecologie –
verloskunde

България

Неврохирургия

Акушерство и гинекология

Česká republika

Neurochirurgie

Gynekologie a porodnictví

2

От юни 2015 г.

2
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Danmark

Neurokirurgi

Gynækologi og obstetrik

Deutschland

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Eesti

Neurokirurgia

Sünnitusabi ja günekoloogia

Ελλάς

Νευροχειρουργική

Μαιευτική-Γυναικολογία

España

Neurocirugía

Obstetricia y ginecología

France

Neurochirurgie

Gynécologie – obstétrique

Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija

Ireland

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Italia

Neurochirurgia

Ginecologia e ostetricia

Κύπρος

Νευροχειρουργική

Μαιευτική – Γυναικολογία

Latvija

Neiroķirurģija

Ginekoloģija un dzemdniecība

Lietuva

Neurochirurgija

Akušerija ginekologija

Luxembourg

Neurochirurgie

Gynécologie – obstétrique

Magyarország

Idegsebészet

Szülészet-nőgyógyászat

Malta

Newrokirurġija

Ostetriċja u Ġinekoloġija

Nederland

Neurochirurgie

Obstetrie en Gynaecologie

Österreich

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Polska

Neurochirurgia

Położnictwo i ginekologia

Portugal

Neurocirurgia

Ginecologia e obstetricia

România

Neurochirurgie

Obstetrică-ginecologie

Slovenija

Nevrokirurgija

Ginekologija in porodništvo

Slovensko

Neurochirurgia

Gynekológia a pôrodníctvo

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

Naistentaudit ja
synnytykset/Kvinnosjukdomar
och förlossningar

Sverige

Neurokirurgi

Obstetrik och gynekologi

United Kingdom

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology
3
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Вътрешни болести

Офталмология

Минимална продължителност на
обучението: 5 години

Минимална продължителност
на обучението: 3 години

Държава

Звание

Звание

Belgique/België/

Ophtalmologie/Oftalmologie

Belgien

Médecine interne/Inwendige
geneeskunde

България

Вътрешни болести

Очни болести

Česká republika

Vnitřní lékařství

Oftalmologie

Danmark

Oftalmologi

Deutschland

Innere Medizin

Augenheilkunde

Eesti

Sisehaigused

Oftalmoloogia

Ελλάς

Παθολογία

Οφθαλμολογία

España

Medicina interna

Oftalmología

France

Médecine interne

Ophtalmologie

Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija

Ireland

General (Internal) Medicine

Ophthalmic surgery
Ophthalmology3

3

Italia

Medicina interna

Oftalmologia

Κύπρος

Παθολογία

Οφθαλμολογία

Latvija

Internā medicīna

Oftalmoloģija

Lietuva

Vidaus ligos

Oftalmologija

Luxembourg

Médecine interne

Ophtalmologie

Magyarország

Belgyógyászat

Szemészet

Malta

Mediċina Interna

Oftalmoloġija

Nederland

Interne geneeskunde

Oogheelkunde

От 1991/1992 г.

4
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Österreich

Innere Medizin

Augenheilkunde und Optometrie

Polska

Choroby wewnętrzne

Okulistyka

Portugal

Medicina interna

Oftalmologia

România

Medicină internă

Oftalmologie

Slovenija

Interna medicina

Oftalmologija

Slovensko

Vnútorné lekárstvo

Oftalmológia

Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicin

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

Sverige

Internmedicin

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom

General (Internal) Medicine

Ophthalmology

Оториноларингология

Педиатрия

Минимална продължителност на
обучението: 3 години

Минимална
продължителност на
обучението: 4 години

Държава

Звание

Звание

Belgique/België/
Belgien

Oto-rhinolaryngologie/Otorhinolaryngologie

Pédiatrie/Pediatrie

България

Ушно-носно-гърлени болести

Педиатрия

Česká republika

Otorinolaryngologie

Dětské lékařství

Danmark

Oto-rhino-laryngologi

Pædiatri

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Kinder- und Jugendmedizin

Eesti

Otorinolarüngoloogia

Pediaatria

Ελλάς

Ωτορινολαρυγγολογία

Παιδιατρική

España

Otorrinolaringología

France

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie
cervico-faciale

Pediatría y sus áreas
especificas
Pédiatrie

Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija

Ireland

Otolaryngology

Paediatrics
5
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Italia

Otorinolaringoiatria

Pediatria

Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

Παιδιατρική

Latvija

Otolaringoloģija

Pediatrija

Lietuva

Otorinolaringologija

Vaikų ligos

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

Csecsemő- és
gyermekgyógyászat

Malta

Otorinolaringoloġija

Pedjatrija

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

Kindergeneeskunde

Österreich

Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Kinder- und
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde4 Jugendheilkunde

Polska

Otorynolaryngologia

Pediatria

Portugal

Otorrinolaringologia

Pediatria

România

Otorinolaringologie

Pediatrie

Slovenija

Otorinolaringológija

Pediatrija

Slovensko

Otorinolaryngológia

Pediatria

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron- Lastentaudit/Barnsjukdomar
, näs- och halssjukdomar

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (otorhino-laryngologi)

Barn- och ungdomsmedicin

United Kingdom

Otolaryngology

Paediatrics

Държава

4

ДЪРЖАВЕН

Пулмология

Урология

Минимална продължителност на
обучението: 4 години

Минимална продължителност
на обучението: 5 години

Звание

Звание

Belgique/België/Belgien Pneumologie

Urologie

България

Урология

От юни 2015 г.

Пневмология и фтизиатрия

6
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Česká republika

Pneumologie a ftizeologie

Urologie

Danmark

Intern medicin: lungesygdomme

Urologi

Deutschland

Pneumologie

Urologie

Innere Medizin und Pneumologie5
Eesti

Pulmonoloogia

Uroloogia

Ελλάς

Φυματιολογία- Πνευμοvολογία

Ουρολογία

España

Neumología

Urología

France

Pneumologie

Chirurgie urologique

Hrvatska

Pulmologija

Urologija

Ireland

Respiratory medicine

Urology

Italia

Malattie dell’apparato respiratorio

Urologia

Κύπρος

Πνευμονολογία � Φυματιολογία

Ουρολογία

Latvija

Ftiziopneimonoloģija

Uroloģija

Lietuva

Pulmonologija

Urologija

Luxembourg

Pneumologie

Urologie

Magyarország

Tüdőgyógyászat

Urológia

Malta

Mediċina Respiratorja

Uroloġija

Nederland

Longziekten en tuberculose

Urologie

Österreich

Lungenkrankheiten

Urologie
6

Innere Medizin und Pneumologie

5
6

Polska

Choroby płuc

Urologia

Portugal

Pneumologia

Urologia

România

Pneumologie

Urologie

Slovenija

Pnevmologija

Urologija

Slovensko

Pneumológia a ftizeológia

Urológia

От юли 2011 г.
От юни 2015 г.

7
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Keuhkosairaudet ja
allergologia/Lungsjukdomar och
allergologi

Urologia/Urologi

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

Urologi

United Kingdom

Respiratory medicine

Urology

Ортопедия

Патоанатомия

Минимална продължителност на
обучението: 5 години

Минимална продължителност
на обучението: 4 години

Звание

Звание

Belgique/België/Belgien Chirurgie
orthopédique/Orthopedische
heelkunde

Anatomie
pathologique/Pathologische
anatomie

България

Ортопедия и травматология

Обща и клинична патология

Česká republika

Ortopedie

Patologie

Danmark

Ortopædisk kirurgi

Patologisk anatomi og cytology

Deutschland

8
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Suomi/Finland

Държава

7

ВЕСТНИК

-

Orthopädie (und Unfallchirurgie)

-

Orthopädie und Unfallchirurgie7

Pathologie

Eesti

Ortopeedia

Patoloogia

Ελλάς

Ορθοπεδική

Παθολογική Ανατομική

España

Cirugía ortopédica y traumatología

Anatomía patológica

France

Chirurgie orthopédique et
traumatologie

Anatomie et cytologie
pathologiques

Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija
Patologija i citologija8

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

Histopathology

Italia

Ortopedia e traumatologia

Anatomia patologica

Κύπρος

Ορθοπεδική

Παθολογοανατομία – Ιστολογία

Latvija

Traumatoloģija un ortopēdija

Patoloģija

Lietuva

Ortopedija traumatologija

Patologija

От май 2006 г.
От 3 ноември 2015 г.

8
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Orthopédie

Anatomie pathologique

Magyarország

Ortopédia és traumatológia

Patológia

Malta

Kirurġija Ortopedika

Istopatoloġija

Nederland

Orthopedie

Pathologie

-

Orthopädie und Orthopädische
Chirurgie

-

Orthopädie und Traumatologie

9

-

Pathologie

-

Klinische Pathologie und
10
Molekularpathologie

-

Klinische Pathologie und
Neuropathologie

Polska

Ortopedia i traumatologia narządu
ruchu

Patomorfologia

Portugal

Ortopedia

Anatomia patologica

România

Ortopedie şi traumatologie

Anatomie patologică

Slovenija

Ortopedska kirurgija;
Travmatologija

Patologija

Slovensko

Ortopédia

Patologická anatómia

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi Patologia/Patologi
och traumatologi

Sverige

Ortopedi

Klinisk patologi

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

Histopathology

Неврология

Психиатрия

Минимална продължителност на
обучението: 4 години

Минимална продължителност
на обучението: 4 години

Звание

Звание

Държава

Belgique/België/Belgien Neurologie

10

С Т Р. 3 1

Luxembourg

Österreich

9

ВЕСТНИК

От юни 2015 г.
От юни 2015 г.

Psychiatrie, particulièrement de
l’adulte/Psychiatrie, meer
bepaald in de
volwassenpsychiatrie

9
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България

Нервни болести

Психиатрия

Česká republika

Neurologie

Psychiatrie

Danmark

Neurologi

Psykiatri

Deutschland

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

Eesti

Neuroloogia

Psühhiaatria

Ελλάς

Νευρολογία

Ψυχιατρική

España

Neurología

Psiquiatría

France

Neurologie

Psychiatrie

Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija

Ireland

Neurology

Psychiatry

Italia

Neurologia

Psichiatria

Κύπρος

Νευρολογία

Ψυχιατρική

Latvija

Neiroloģija

Psihiatrija

Lietuva

Neurologija

Psichiatrija

Luxembourg

Neurologie

Psychiatrie

Magyarország

Neurológia

Pszichiátria

Malta

Newroloġija

Psikjatrija

Nederland

Neurologie

Psychiatrie

Österreich

Neurologie

Psychiatrie und
Psychotherapeutische Medizin

Polska

Neurologia

Psychiatria

Portugal

Neurologia

Psiquiatria

România

Neurologie

Psihiatrie

Slovenija

Nevrologija

Psihiatrija

Slovensko

Neurológia

Psychiatria

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

Psykiatria/Psykiatri
10
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Sverige

Neurologi

Psykiatri

United Kingdom

Neurology

General psychiatry

Образна диагностика

Лъчетерапия

Минимална продължителност на Минимална продължителност
обучението: 4 години
на обучението: 4 години
Държава

Звание

Звание

Belgique/België/Belgien

Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

Radiothérapieoncologie/Radiotherapieoncologie

България

Образна диагностика

Лъчелечение

Česká republika

Radiologie a zobrazovací metody

Radiační onkologie

Danmark

Radiologi

Klinisk Onkologi

Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

Strahlentherapie

Eesti

Radioloogia

Onkoloogia

Ελλάς

Ακτινοδιαγνωστική

Ακτινοθεραπευτική – Ογκολογία

España

Radiodiagnóstico

Oncología radioterápica

France

Radiodiagnostic et imagerie
médicale

Oncologie option oncologie
radiothérapique

Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija

Ireland

Radiology

Radiation oncology

Italia

Radiodiagnostica

Radioterapia

Κύπρος

Ακτινολογία

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Latvija

Diagnostiskā radioloģija

Terapeitiskā radioloģija

Lietuva

Radiologija

Onkologija radioterapija

Luxembourg

Radiodiagnostic

Radiothérapie

Magyarország

Radiológia

Sugárterápia

Malta

Radjoloġija

Onkoloġija u Radjoterapija
11
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Nederland

Radiologie

Radiotherapie

Österreich

Radiologie

Strahlentherapie-Radioonkologie

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna

Portugal

Radiodiagnóstico

Radioterapia
Radioncologia

România

Radiologie-imagistică medicală

Radioterapie

Slovenija

Radiologija

Radioterapija in onkologija

Slovensko

Rádiológia

Radiačná onkológia

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

Sverige

Medicinsk radiologi
Radiologi

Tumörsjukdomar (allmän
onkologi)

Clinical radiology

Clinical oncology

11

United Kingdom

11
12
13
14

Onkologi12

Пластична хирургия

Клинична биология

Минимална продължителност на
обучението: 5 години

Минимална продължителност
на обучението: 4 години

Държава

Звание

Звание

Belgique/België/Belgie
n

Chirurgie plastique, reconstructrice
et esthétique/Plastische,
reconstructieve en esthetische
heelkunde

Biologie clinique/Klinische
biologie

България

Пластично-възстановителна
и естетична хирургия

Клинична лаборатория

Česká republika

Plastická chirurgie

Danmark

Plastikkirurgi

Deutschland

-

Plastische (und Ästhetische) ChirurgieLaboratoriumsmedizin14

-

Plastische und Ästhetische Chirurgie

От май 2015 г.
От септември 2008 г.
От 2006 г.
От 2012 г.

13
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Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

Laborimeditsiin

Ελλάς

Πλαστική Χειρουργική

Ιατρική βιοπαθολογία15

España

Cirugía plástica, estética y
reparadora

Análisis clínicos

France

Chirurgie plastique, reconstructrice
et esthétique

Biologie médicale

Hrvatska

Plastična, rekonstrukcijska i estetska
kirurgija

Ireland

Plastic, reconstructive and aesthetic
surgery

Italia

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed
estetica

Patologia clinica
Patologia clinica e biochimica
clinica16

Κύπρος

Πλαστική Χειρουργική

Latvija

Plastiskā ķirurģija

Lietuva

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina

Luxembourg

Chirurgie plastique

Biologie clinique

Magyarország

Plasztikai (égési) sebészet

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

Malta

Kirurġija Plastika

Nederland

Plastische chirurgie

Österreich

Plastische, Ästhetische und
Rekonstruktive Chirurgie

Medizinische Biologie

Plastische, Rekonstruktive und
Ästhetische Chirurgie17

15
16
17

Polska

Chirurgia plastyczna

Diagnostyka laboratoryjna

Portugal

Cirurgia plástica, estética
e reconstrutiva

Patologia clínica

Дата на отмяна съгласно член 27, параграф 3: 30 декември 1994 г.
От юни 2015 г.
От юни 2015 г.

13
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România

Chirurgie plastică, estetică şi
microchirurgie reconstructivă

Slovenija

Plastična, rekonstrukcijska in
estetska kirurgija

Slovensko

Plastická chirurgia

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

Sverige

Plastikkirurgi

United Kingdom

Plastic surgery

БРОЙ 18

Medicină de laborator

Laboratórna medicína

Микробиология — Бактериология Биохимия
Минимална продължителност на
обучението: 4 години

Минимална продължителност
на обучението: 4 години

Звание

Звание

България

Микробиология

Биохимия

Česká republika

Lékařská mikrobiologie

Klinická biochemie

Danmark

Klinisk mikrobiologi

Klinisk biokemi

Deutschland

-

Mikrobiologie (Virologie) und
Infektionsepidemiologie

Laboratoriumsmedizin19

-

Mikrobiologie, Virologie und
Infektionsepidemiologie18

Държава
Belgique/België/Belgie
n

Eesti
Ελλάς

Ιατρική Βιοπαθολογία

Ιατρική βιοπαθολογία20

Μικροβιολογία
España

Microbiología y parasitología

Bioquímica clínica

France
18
19
20

От май 2006 г.
До 2012 г.
Дата на отмяна съгласно член 27, параграф 3: 30 декември 1994 г.

14
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Hrvatska

Klinička mikrobiologija

Ireland

Microbiology

Chemical pathology

Italia

Microbiologia e virologia

Biochimica clinica21

Κύπρος

Μικροβιολογία

Latvija

Mikrobioloģija

Lietuva
Luxembourg

Microbiologie

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

Malta

Mikrobijoloġija

Patoloġija Kimika

Nederland

Medische microbiologie

Klinische chemie22

Österreich

-

Hygiene und Mikrobiologie

-

Klinische Mikrobiologie und
Hygiene23

Medizinische und Chemische
Labordiagnostik

-

Klinische Mikrobiologie und
Virologie24

Polska

Chimie biologique

Mikrobiologia lekarska

Portugal
România
Slovenija

Klinična mikrobiologija

Medicinska biokemija

Slovensko

Klinická mikrobiológia

Klinická biochémia

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk
mikrobiologi

Kliininen kemia/Klinisk kemi

Sverige

Klinisk bakteriologi

Klinisk kemi
25

Klinisk mikrobiologi
United Kingdom
21
22
23
24
25

Medical microbiology and virology

Chemical pathology

Дата на отмяна съгласно член 27, параграф 3: 3 юни 2015 г.
Дата на отмяна съгласно член 27, параграф 3: 4 април .2000 г.
От юни 2015 г.
От юни 2015 г.
От май 2015 г.

15
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Имунология

Гръдна хирургия

Минимална продължителност на
обучението: 4 години

Минимална продължителност
на обучението: 5 години

Звание

Звание

Belgique/België/Belgien

Chirurgie thoracique/Heelkunde
op de thorax26

България

Клинична имунология

Гръдна хирургия
Кардиохирургия

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Hrudní chirurgie

Danmark

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi

Deutschland

Thoraxchirurgie

Eesti

Torakaalkirurgia

Ελλάς

Χειρουργική Θώρακος

España

Inmunología

France

-

Cirugía torácica

-

Cirugía cardiovascular

Chirurgie thoracique et
cardiovasculaire

Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Ireland

Immunology (clinical and
laboratory)

Italia

Cardiothoracic surgery
-

Chirurgia toracica

-

Cardiochirurgia

Κύπρος

Ανοσολογία

Χειρουργική Θώρακος

Latvija

Imunoloģija

Torakālā ķirurģija
Sirds ķirurgs

Lietuva
Luxembourg
26

Krūtinės chirurgija
Immunologie

Chirurgie thoracique

Дата на отмяна съгласно член 27, параграф 3: 1 януари 1983 г.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

Magyarország

Allergológia és klinikai
immunológia

Mellkassebészet

Malta

Immunoloġija

Kirurġija Kardjo-Toraċika

Nederland
Österreich

Polska

Cardio-thoracale chirurgie
-

Immunologie

-

Klinische Immunologie27

Immunologia kliniczna

Thoraxchirurgie

Chirurgia klatki piersiowej

Portugal

Cirurgia cardiotorácica

România

Chirurgie toracică

Slovenija

Torakalna kirurgija

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Suomi/Finland

Hrudníková chirurgia
Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärtoch thoraxkirurgi

Sverige

Klinisk immunologi28

Thoraxkirurgi

United Kingdom

Immunology

Cardo-thoracic surgery

Детска хирургия

Съдова хирургия

Минимална продължителност на
обучението: 5 години

Минимална
продължителност на
обучението: 5 години

Звание

Звание

Държава
Belgique/België/Belgien

Chirurgie des
vaisseaux/Bloedvatenheelkun
de29

България

Детска хирургия

Съдова хирургия

Česká republika

Dětská chirurgie

Cévní chirurgie

Danmark
27
28
29

Karkirurgi

От юни 2015 г.
Дата на отмяна съгласно член 27, параграф 3: 14 юни 2017 г.
Дата на отмяна съгласно член 27, параграф 3: 1 януари 1983 г.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

Deutschland

Kinderchirurgie

Gefäßchirurgie

Eesti

Lastekirurgia

Kardiovaskulaarkirurgia

Ελλάς

Χειρουργική Παίδων

Αγγειοχειρουργική

España

Cirugía pediátrica

Angiología y cirugía vascular

France

Chirurgie infantile

Chirurgie vasculaire

Hrvatska

Dječja kirurgija

Vaskularna kirurgija

Ireland

Paediatric surgery

Italia

Chirurgia pediatrica

Chirurgia vascolare

Κύπρος

Χειρουργική Παίδων

Χειρουργική Αγγείων

Latvija

Bērnu ķirurģija

Asinsvadu ķirurģija

Lietuva

Vaikų chirurgija

Kraujagyslių chirurgija

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

Chirurgie vasculaire

Magyarország

Gyermeksebészet

Érsebészet

Malta

Kirurgija Pedjatrika

Kirurġija Vaskolari

Österreich

Kinder- und Jugendchirurgie

Allgemeinchirurgie und
Gefäßchirurgie

Polska

Chirurgia dziecięca

Chirurgia naczyniowa

Portugal

Cirurgia pediátrica

Angologia/Cirurgia vascular

România

Chirurgie pediatrică

Chirurgie vasculară

Nederland

Slovenija

Kardiovaskularna kirurgija

Slovensko

Detská chirurgia

Cievna chirurgia

Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

Kärlkirurgi

United Kingdom

Paediatric surgery

Vascular surgery
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Държава

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

Кардиология

Гастроентерология

Минимална продължителност на
обучението: 4 години

Минимална
продължителност на
обучението: 4 години

Звание

Звание

Belgique/België/Belgien Cardiologie

Gastro-entérologie/Gastroenterologie

България

Кардиология

Гастроентерология30

Česká republika

Kardiologie

Gastroenterologie

Danmark

Intern medicin: kardiologi

Intern medicin:
gastroenterology og
hepatologi

Deutschland

-

Innere Medizin und
Schwerpunkt Kardiologie

-

Innere Medizin und Schwerpunkt
Gastroenterologie

-

Innere Medizin und
Kardiologie31

-

Innere Medizin und
Gastroenterologie32

Eesti

Kardioloogia

Gastroenteroloogia

Ελλάς

Καρδιολογία

Γαστρεντερολογία

España

Cardiología

Aparato digestivo

France

Cardiologie et maladies vasculaires

Gastro-entérologie et
hépatologie

Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija

Ireland

Cardiology

Gastro-enterology

Italia

Malattie dell’apparato
cardiovascolare

Gastroenterologia

Κύπρος

Καρδιολογία

Γαστρεντερολογία

Latvija

Kardioloģija

Gastroenteroloģija

Lietuva

Kardiologija

Gastroenterologija

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

Gastro-enterologie

30
31
32
33

До 14 септември 2010 г.
От октомври 2009 г.
От октомври 2009 г.
От юни 2015 г.

Malattie dell’apparato
digerente33
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

Magyarország

Kardiológia

Gasztroenterológia

Malta

Kardjoloġija

Gastroenteroloġija

Nederland

Cardiologie

Maag-darm-leverziekten

Österreich

Innere Medizin und Kardiologie

Innere Medizin und
Gastroenterologie und
Hepatologie

Polska

Kardiologia

Gastrenterologia

Portugal

Cardiologia

Gastrenterologia

România

Cardiologie

Gastroenterologie

Slovenija

Kardiologija in vaskularna medicina Gastroenterologija

Slovensko

Kardiológia

Gastroenterológia

Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

Gastroenterologia/Gastroenter
ologi

Sverige

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi
och hepatologi

United Kingdom

Cardiology

Gastroenterology

Ревматология

Обща хематология

Минимална продължителност на
обучението: 4 години

Минимална продължителност
на обучението: 3 години

Звание

Звание

Държава

Belgique/België/Belgien Rhumathologie/reumatologie
България

Ревматология

Клинична хематология

Česká republika

Revmatologie

Hematologie a transfúzní lékařství

Danmark

Intern medicin: reumatologi

Intern medicin: hæmatologi

Deutschland

-

Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

-

Innere Medizin und
Rheumatologie34

34
35

От октомври 2009 г.
От октомври 2009 г.

-

Innere Medizin und
Schwerpunkt Hämatologie und
Onkologie
Innere Medizin und
Hämatologie und Onkologie35
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

Eesti

Reumatoloogia

Hematoloogia

Ελλάς

Ρευματολογία

Αιματολογία

España

Reumatología

Hematología y hemoterapia

France

Rhumatologie

Hrvatska

Reumatologija

Hematologija

Ireland

Rheumatology

Haematology (clinical and
laboratory)

Italia

Reumatologia

Ematologia

Κύπρος

Ρευματολογία

Αιματολογία

Latvija

Reimatoloģija

Hematoloģija

Lietuva

Reumatologija

Hematologija

Luxembourg

Rhumatologie

Hématologie

Magyarország

Reumatológia

Hematológia

Malta

Rewmatoloġija

Ematoloġija

Nederland

Reumatologie

Österreich

Innere Medizin und Rheumatologie Innere Medizin und Hämatologie
und internistische Onkologie

Polska

Reumatologia

Hematologia

Portugal

Reumatologia

Imuno-hemoterapia

România

Reumatologie

Hematologie

Slovenija

Revmatologija

Hematologija

Slovensko

Reumatológia

Hematológia a transfúziológia

Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

Kliininen hematologia/Klinisk
hematologi

Sverige

Reumatologi

Hematologi

United Kingdom

Rheumatology

Haematology
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44

Държава

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

Ендокринология

Физиотерапия

Минимална продължителност на
обучението: 3 години

Минимална продължителност
на обучението: 3 години

Звание

Звание

Belgique/België/Belgien

Médecine physique et
réadaptation/Fysische
geneeskunde en revalidatie

България

Ендокринология и болести на
обмяната

Физикална и рехабилитационна
медицина

Česká republika

Diabelotologie a endokrinologie

Rehabilitační a fyzikální medicína

Danmark

Intern medicin: endokrinologi

Deutschland

-

Innere Medizin und Schwerpunkt Physikalische und Rehabilitative
Endokrinologie und Diabetologie Medizin

-

Innere Medizin und
Endokrinologie und Diabetologie36

Eesti

Endokrinoloogia

Taastusravi ja füsiaatria

Ελλάς

Ενδοκρινολογία

Φυσική Ιατρική και
Αποκατάσταση

España

Endocrinología y nutrición

Medicina física y rehabilitación

France

Endocrinologie — diabète —
maladies métaboliques

Médecine physique et de
réadaptation

Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

Italia

Endocrinologia e malattie del
ricambio
Endocrinologia e malattie del
metabolismo37

Κύπρος

36
37
38

Ενδοκρινολογία

От октомври 2009 г.
От февруари 2015 г.
От февруари 2015 г.

Medicina fisica e riabilitazione
Medicina fisica e riabilitativa38

Φυσική Ιατρική και
Αποκατάσταση
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Latvija

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Endokrinoloģija

С Т Р. 4 5

Rehabilitoloģija Fiziskā
rehabilitācija
Fizikālā medicīna

Lietuva

Endokrinologija

Fizinė medicina ir reabilitacija

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du
métabolisme et de la nutrition

Rééducation et réadaptation
fonctionnelles

Magyarország

Endokrinológia

Fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás

Malta

Endokrinoloġija u Dijabete

Nederland

Revalidatiegeneeskunde

Österreich

Innere Medizin und Endokrinologie
und Diabetologie

Physikalische Medizin und
Allgemeine Rehabilitation

Polska

Endokrynologia

Rehabilitacja medyczna

Portugal

Endocrinologia/Nutrição

Medicina física e de reabilitação

România

Endocrinologie

Reabilitare Medicală

Slovenija

Fizikalna in rehabilitacijska
medicina

Slovensko

Endokrinológia

Fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia

Suomi/Finland

Endokrinologia/Endokrinologi

Fysiatria/Fysiatri

Sverige

Endokrina sjukdomar
Endokrinologi och diabetologi39

Rehabiliteringsmedicin

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

Държава

Невропсихиатрия

Дерматология – Венерология

Минимална продължителност на
обучението: 5 години

Минимална продължителност
на обучението: 3 години

Звание

Звание

Belgique/België/Belgien Neuropsychiatrie40

Dermato-vénéréologie/Dermatovenereologie

39

От септември 2008 г.
Дати на отмяна съгласно чл. 27, параграф 3:
40
1 август 1987 г., освен за лицата, започнали обучение преди тази дата.

23

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

България

Кожни и венерически болести

Česká republika

Dermatovenerologie

Danmark

Dermato-venerologi

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und
Psychiatrie)

Eesti
Ελλάς

Dermatoveneroloogia
Νευρολογία – Ψυχιατρική

España
France

Haut - und
Geschlechtskrankheiten

Δερματολογία – Αφροδισιολογία
Dermatología médico-quirúrgica
y venereología

Neuropsychiatrie41

Hrvatska

Dermatologie et vénéréologie
Dermatologija i venerologija

Ireland
Italia

Neuropsichiatria42

Dermatologia e venereologia

Κύπρος

Νευρολογία – Ψυχιατρική

Δερματολογία – Αφροδισιολογία

Latvija

Dermatoloģija un veneroloģija

Lietuva

Dermatovenerologija

Luxembourg

Neuropsychiatrie43

Dermato-vénéréologie

Magyarország

Bőrgyógyászat

Malta

Dermato-venerejoloġija

Nederland

Zenuw – en zielsziekten44

Dermatologie en venerologie

Österreich

Neurologie und Psychiatrie45

Haut- und
Geschlechtskrankheiten

Polska

Dermatologia i wenerologia

Дати на отмяна съгласно чл. 27, параграф 3:
От 31 декември 1971 г.
42
От 31.10.1999 г.
43
Удостоверение за професионална квалификация не се издава за обучение, започнало след
5 март 1982 г.
Дати на отмяна съгласно чл. 27, параграф 3:
44
От 9 юли 1984 г.
45
От 31 март 2004 г.
41
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Portugal

Dermatovenereologia

România

Dermatovenerologie

Slovenija

Dermatovenerologija

Slovensko

Neuropsychiatria

Dermatovenerológia

Suomi/Finland

Ihotaudit ja
allergologia/Hudsjukdomar och
allergologi

Sverige

Hud- och könssjukdomar

United Kingdom

Държава

Радиология

Детска психиатрия

Минимална продължителност на
обучението: 4 години

Минимална продължителност
на обучението: 4 години

Звание

Звание

Belgique/België/Belgien

България

Psychiatrie, particulièrement en
psychiatrie infantojuvénile/Psychiatrie, meer
bepaald in de kinder- en
jeugdpsychiatrie
Радиобиология

Детска психиатрия

Česká republika

Dětská a dorostová psychiatrie

Дания

Børne- og ungdomspsykiatri

Deutschland

Radiologie

Kinder – und Jugendpsychiatrie
und – psychotherapie

Ελλάς

Ακτινολογία – Ραδιολογία

Παιδοψυχιατρική

España

Electroradiología46

France

Electro-radiologie47

Eesti

Дати на отмяна съгласно чл. 27, параграф 3:
46
1 февруари 1984 г.
47
3 декември 1971 г.
48
1 януари 1991 г.

Pédopsychiatrie48

С Т Р.

48

Hrvatska

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Klinička radiologija

Dječja i adolescentna psihijatrija

Ireland
Italia

БРОЙ 18

Child and adolescent psychiatry
Radiologia49

Neuropsichiatria infantile

Κύπρος

Παιδοψυχιατρική

Latvija

Bērnu psihiatrija

Lietuva

Vaikų ir paauglių psichiatrija

Luxembourg

Électroradiologie50

Psychiatrie infantile

Magyarország

Radiológia

Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

Malta
Nederland

Radiologie51

Österreich

Radiologie52

Polska
Portugal

Kinder- und Jugendpsychiatrie

-

Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapeutische Medizin53
Psychiatria dzieci i młodzieży

Radiologia

România
Slovenija

-

Psiquiatria da infância e da
adolescência
Psihiatrie pediatrică

Radiologija

Otroška in mladostniška
psihiatrija

Slovensko

Detská psychiatria

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

49

31 октомври 1993 г.
Удостоверение за професионална квалификация не се издава за обучение, започнало след
5 март 1982 г.
51
8 юли 1984 г.
52
31 март 2004 г.
53
От юни 2015 г.
50
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Гериатрия

Нефрология

Минимална продължителност на
обучението: 4 години

Минимална продължителност
на обучението: 4 години

Звание

Звание

Belgique/België/Belgien Gériatrie/Geriatrie
България

Гериатрична медицина

Нефрология

Česká republika

Geriatrie

Nefrologie

Danmark

Intern medicin: geriatric

Intern medicin: nefrologi

Deutschland

-

Innere Medizin und
Schwerpunkt Nephrologie

-

Innere Medizin und
Nephrologie54

Eesti

Nefroloogia

Ελλάς

Νεφρολογία

España

Geriatría

France

Nefrología
Néphrologie

Hrvatska

Gerijatrija

Nefrologija

Ireland

Geriatric medicine

Nephrology

Italia

Geriatria

Nefrologia

Κύπρος

Γηριατρική

Νεφρολογία

Latvija

Nefroloģija

Lietuva

Geriatrija

Nefrologija

Luxembourg

Gériatrie

Néphrologie

Magyarország

Geriátria

Nefrológia

Malta

Ġerjatrija

Nefroloġija

Nederland

Klinische geriatrie

54

От октомври 2009 г.
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50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Österreich
Polska

Innere Medizin und Nephrologie
Geriatria

Portugal
România

БРОЙ 18

Nefrologia
Nefrologia

Geriatrie şi gerontologie

Slovenija

Nefrologie
Nefrologija

Slovensko

Geriatria

Nefrológia

Suomi/Finland

Geriatria/Geriatri

Nefrologia/Nefrologi

Sverige

Geriatrik

Medicinska njursjukdomar
(nefrologi)
Njurmedicin55

United Kingdom

Държава

Geriatric medicine

Renal medicine

Инфекциозни болести

Социална медицина

Минимална продължителност на
обучението: 4 години

Минимална продължителност
на обучението: 4 години

Звание

Звание

Инфекциозни болести

Социална медицина и здравен
мениджмънт

Belgique/België/
Belgien
България

Kомунална хигиена
Česká republika

Infekční lékařství

Hygiena a epidemiologie

Danmark

Intern medicin: infektionsmedicin

Samfundsmedicin

Deutschland
Eesti

55

Öffentliches Gesundheitswesen
Infektsioonhaigused

Ελλάς

Κοινωνική Iατρική

España

Medicina preventiva y salud
pública

От май 2015 г.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

France

Santé publique et médecine
sociale

Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina

Ireland

Infectious diseases

Public health medicine

Italia

Malattie infettive
Malattie infettive e tropicali56

Igiene e medicina preventiva

Κύπρος

Λοιμώδη Νοσήματα57

58

Υγειονολογία

-

Κοινοτική Ιατρική

Infektoloģija

Lietuva

Infektologija

Luxembourg

Maladies contagieuses

Santé publique

Magyarország

Infektológia

Megelőző orvostan és
népegészségtan

Malta

Mard Infettiv

Saħħa Pubblika

Österreich

57

-

Latvija

Nederland

56

С Т Р. 5 1

Maatschappij en gezondheid
Innere Medizin und Infektiologie

-

Sozialmedizin

-

Public Health

58

Polska

Choroby zakaźne

Zdrowie publiczne,
epidemiologia

Portugal

Doenças infecciosas

Saúde pública

România

Boli infecţioase

Sănătate publică şi management

Slovenija

Infektologija

Javno zdravje

Slovensko

Infektológia

Verejné zdravotníctvo

Suomi/Finland

Infektiosairaudet/Infektionssjukdom Terveydenhuolto/Hälsovård
ar

Sverige

Infektionssjukdomar

Socialmedicin

United Kingdom

Infectious diseases

Public health medicine

От февруари 2015 г.
Дата на отмяна съгласно член 27, параграф 3: 8 декември 2016 г.
От юни 2015 г.
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Държава

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Фармация

Трудова медицина

Минимална продължителност на
обучението: 4 години

Минимална продължителност
на обучението: 4 години

Звание

Звание

Belgique/België/

Médecine du
travail/Arbeidsgeneeskunde

Belgien
България

БРОЙ 18

Клинична фармакология
и терапия

Трудова медицина

Фармакология
Česká republika

Klinická farmakologie

Pracovní lékařství

Danmark

Klinisk farmakologi

Arbejdsmedicin

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

Arbeitsmedizin

Eesti
Ελλάς

Ιατρική της Εργασίας

España

Farmacología clínica

France

Medicina del trabajo
Médecine du travail

Hrvatska

Klinička farmakologija
s toksikologijom

Medicina rada i športa

Ireland

Clinical pharmacology and
therapeutics

Occupational medicine

Pharmaceutical Medicine59
Italia

Farmacologia

Medicina del lavoro

Farmacologia e tossicologia
clinica60

59
60

Κύπρος

Ιατρική της Εργασίας

Latvija

Arodslimības

Lietuva

Darbo medicina

От юли 2017 г.
От февруари 2015 г.
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Luxembourg

Médecine du travail

Magyarország

Klinikai farmakológia

Foglalkozás-orvostan
(üzemorvostan)

Malta

Farmakoloġija Klinika u tTerapewtika

Mediċina Okkupazzjonali

Nederland

Österreich

Polska

Pharmakologie und Toxikologie

Farmakologia kliniczna

Portugal
România

-

Arbeid en gezondheid,
verzekeringsgeneeskunde

-

Arbeitsmedizin

-

Arbeitsmedizin und angewandte
Physiologie61
Medycyna pracy

Farmacologie clinică

Medicina muncii
Medicina dela, prometa in športa

Slovensko

Klinická farmakológia

Pracovné lekárstvo

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja
lääkehoito/Klinisk farmakologi och
läkemedelsbehandling

Työterveyshuolto/Företagshälsov
ård

Sverige

Klinisk farmakologi

Yrkes- och miljömedicin
Arbets- och miljömedicin62

United Kingdom

Clinical pharmacology and
therapeutics

Occupational medicine

Алергология

Нуклеарна медицина

Минимална продължителност на
обучението: 3 години

Минимална продължителност
на обучението: 4 години

Звание

Звание

Държава
Belgique/België/Belgien

62

Arbeid en gezondheid,
bedrijfsgeneeskunde

Medicina do trabalho

Slovenija

61

-

От юни 2015 г.
От септември 2008 г.

Médecine nucléaire/Nucleaire
geneeskunde
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ВЕСТНИК

БРОЙ 18

България

Клинична алергология

Нуклеарна медицина

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Nukleární medicína

Danmark

Klinisk fysiologi og
nuklearmedicin

Deutschland

Nuklearmedizin

Eesti
Ελλάς

Αλλεργιολογία

Πυρηνική Ιατρική

España

Alergología

Medicina nuclear

France
Hrvatska

Médecine nucléaire
Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina

Italia

Allergologia ed immunologia
clinica

Medicina nucleare

Κύπρος

Αλλεργιολογία

Πυρηνική Ιατρική

Latvija

Alergoloģija

Lietuva

Alergologija ir klinikinė
imunologija

Ireland

Luxembourg
Magyarország

Médecine nucléaire
Allergológia és klinikai
immunológia

Malta

Mediċina Nukleari

Nederland

Allergologie63

Österreich

Nucleaire geneeskunde
Nuklearmedizin

Polska

Alergologia

Medycyna nuklearna

Portugal

Imuno-alergologia

Medicina nuclear

România

Alergologie şi imunologie clinică

Medicină nucleară

Slovenija
63

Nukleáris medicina

Nuklearna medicina

Дата на отмяна съгласно член 27, параграф 3: 12 август 1996 г.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Klinická imunológia a alergológia

Suomi/Finland

Sverige
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Nukleárna medicína
Kliininen fysiologia ja
isotooppilääketiede/Klinisk
fysiologi och nukleärmedicin

Allergisjukdomar

Nukleärmedicin
Nuklearmedicin64

United Kingdom

Nuclear medicine

Лицево-челюстна хирургия
(основно обучение на лекари)

Клинична хематология

Минимална продължителност на
обучението: 5 години

Минимална продължителност
на обучението: 4 години

Звание

Звание

България

Лицево-челюстна хирургия

Трансфузионна хематология

Česká republika

Maxilofaciální chirurgie

Държава
Belgique/België/
Belgien

Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España

Cirugía oral y maxilofacial

France

Chirurgie maxillo-faciale et
stomatologie

Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija

Hématologie

Ireland
Italia

Chirurgia maxillo-facciale

Κύπρος
64

От септември 2008 г.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Latvija

Mutes, sejas un žokļu ķirurģija

Lietuva

Veido ir žandikaulių chirurgija

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

Magyarország

Szájsebészet65

БРОЙ 18

Hématologie biologique

Malta
Nederland
Österreich

Mund– Kiefer– und
Gesichtschirurgie66

Polska

Chirurgia szczekowo-twarzowa

Portugal

Cirurgia maxilo-facial

Hematologia clinica

România
Slovenija

Maxilofacialna kirurgija

Slovensko

Maxilofaciálna chirurgia

Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Държава

Стоматология

Дерматология

Минимална продължителност на
обучението: 3 години

Минимална продължителност
на обучението: 4 години

Звание

Звание

Belgique/België/
Belgien
България
Česká republika

Дати на отмяна съгласно чл. 27, параграф 3:
65
От 30 септември 2007 г.
66
От 28 февруари 2013 г.
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Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España

Estomatología

France

Stomatologie

Hrvatska
Ireland

Dermatology
Odontostomatologia67

Italia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg

Stomatologie

Magyarország
Malta

Dermatoloġija

Nederland
Österreich
Polska
Portugal

Estomatologia

România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
67

Dermatology

Дата на отмяна съгласно член 27, параграф 3: 31 декември 1994 г.
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Държава

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

Венерология

Тропически болести

Минимална продължителност на
обучението: 4 години

Минимална продължителност на
обучението: 4 години

Звание

Звание

Genito-urinary medicine

Tropical medicine

Belgique/België/Belgien
България
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España
France
Hrvatska
Ireland

Medicina tropicale68

Italia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország
Malta

Trópusi betegségek
Mediċina Uro-ġenetali

Nederland
Österreich

Polska

68
69

-

Spezifische Prophylaxe und
Tropenmedizin

-

Klinische Immunologie und
Spezifische Prophylaxe und
Tropenmedizin69

Medycyna transportu

Дата на отмяна съгласно член 27, параграф 3: 3 юни 2015 г.
От юни 2015 г.
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Medicina tropical

România
Slovenija
Slovensko

Tropická medicína

Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Държава

Genito-urinary medicine

Tropical medicine

Коремна хирургия

Спешна медицина

Минимална продължителност на
обучението: 5 години

Минимална продължителност
на обучението: 5 години

Звание

Звание

Belgique/België/Belgien Chirurgie abdominale/Heelkunde op
het abdomen70
България

Гастроентерологичнa хирургия

Česká republika

Спешна медицина
- Traumatologie
-

Urgentní medicína

Danmark
Deutschland

Visceralchirurgie

Eesti
Ελλάς
España
France

Chirurgie viscérale et digestive

Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Ireland

Hitna medicina
Emergency medicine

Chirurgia dell’apparato digerente71

Italia

Medicina d’emergenza-urgenza72

Κύπρος
Latvija
Lietuva

Abdominalinė chirurgija

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

70
71
72

Дата на отмяна съгласно член 27, параграф 3: 1 януари 1983 г.
Дата на отмяна съгласно член 27, параграф 3: 3 юни 2015 г.
От 17 февруари 2006 г.
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Magyarország

Oxyológia és sürgősségi orvostan

Malta

Mediċina tal-Aċċidenti u lEmerġenza
Mediċina tal-Emerġenza73

Nederland
Österreich
Polska

Medycyna ratunkowa

Portugal
România

Medicină de urgenţă

Slovenija

Abdominalna kirurgija

Slovensko

Gastroenterologická chirurgia

Suomi/Finland

Gastroenterologinen
kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi

Urgentna medicina
-

Úrazová chirurgia

-

Urgentná medicína
Akuuttilääketiede/Akutmedicin

Sverige

Akutsjukvård

United Kingdom

Emergency medicine

Държава
Belgique/België/Belgien

Клинична неврофизиология

Хирургична стоматология
и лицево-челюстна хирургия
(основно обучение на лекари
и стоматолози)74

Минимална продължителност на
обучението: 4 години

Минимална продължителност
на обучението: 4 години

Звание

Звание
Stomatologie et chirurgie orale et
maxillo-faciale/Stomatologie en
mond-, kaak- en
aangezichtschirurgie

73

От 21 ноември 2003 г.
Обучение, за което се издава удостоверение за професионална квалификация на специалист
по стоматологична, орална и лицево-челюстна хирургия (основно обучение на лекари и стоматолози),
предполага завършване и заверяване на основно обучение на лекари (член 24) и в допълнение
завършване и заверяване на основно обучение на стоматолози (член 34).

74
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България
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Дентална, орална и лицевочелюстна хирургия

Česká republika
Danmark
Deutschland

-

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

-

Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie75

Eesti
Ελλάς

Στοματική και Γναθοπροσωπική
Χειρουργική76

España

Neurofisiologia clínica

France
Hrvatska
Ireland

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

Italia
Κύπρος

Στοματο-ΓναθοΠροσωποχειρουργική

Latvija
Lietuva
Luxembourg

Chirurgie dentaire, orale et
maxillo-faciale

Magyarország

Arc-állcsont-szájsebészet

Malta

Newrofiżjoloġija Klinika

Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ

Nederland
Österreich

Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie

Polska

75
76

От 2006 г.
От 10 юли 2014 г.
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Portugal
România

Chirurgie Orală şi Maxilofacială77

Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia/Klinisk
neurofysiologi

Sverige

Klinisk neurofysiologi

United Kingdom

Clinical neurophysiology

Медицинска онкология

Suu- ja leukakirurgia/Oral och
maxillofacial kirurgi

Oral and maxillo-facial surgery

Медицинска генетика

Минимална продължителност на Минимална продължителност на
обучението: 5 години
обучението: 4 години
Държава

Звание

Звание

Belgique/België/Belgien Oncologie médicale/ Medische
oncologie
България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Česká republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark

Klinisk genetik

Deutschland

Humangenetik

Eesti

Meditsiinigeneetika

Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

España

Oncología Médica

France

Oncologie

Génétique médicale

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Hrvatska

77

От 2009 г.
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Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Latvija

Onkoloģija ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Malta

Ġenetika Klinika/Medika

Nederland

Klinische genetica

Österreich

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia médica

Genética médica

România

Oncologie medicală

Genetică medicală

Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetica

Suomi/Finland

Perinnöllisyyslääketiede/Medicinsk
genetik

Sverige

Onkologi

Klinisk genetik

United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics

“

5. Приложение № 11 към т. 2 се изменя така:

„Приложение № 11
Удостоверения за професионална квалификация на общопрактикуващи лекари
Държава

Удостоверение за
професионална
квалификация

Професионално звание

Референтна
дата

België/Belgique/Belgien Bijzondere beroepstitel van Huisarts/Médecin généraliste 31.12.1994 г.
huisarts/Titre professionnel
particulier de médecin
généraliste
България

Свидетелство за призната Лекар-специалист по обща 01.01.2007 г.
специалност по Обща
медицина
медицина
41
1
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Česká republika

Diplom o specializaci
všeobecné praktické
lékařství

Všeobecný praktický lékař

01.05.2004 г.

Danmark

Bevis for tilladelse til at
betegne sig som
speciallæge i almen
medicin

Alment praktiserende
læge/Speciallæge i almen
medicin

31.12.1994 г.

Deutschland

Zeugnis über die
spezifische Ausbildung in
der Allgemeinmedizin

Facharzt/Fachärztin für
Allgemeinmedizin

31.12.1994 г.

Eesti

Residentuuri lõpetamist
tõendav tunnistus

Perearst

01.05.2004 г.

Diplom peremeditsiini
erialal
Ελλάς

Τίτλος ιατρικής
ειδικότητας γενικής
ιατρικής

Iατρός με ειδικότητα γενικής 31.12.1994 г.
ιατρικής

España

Título de especialista en
medicina familiar y
comunitaria

Especialista en medicina
familiar y comunitaria

31.12.1994 г.

France

Diplômes d’études
spécialisées de médecine
générale accompagnés du
diplôme d’Etat de docteur
en médecine

Médecin qualifié en
médecine générale

31.12.1994 г.

Hrvatska

Diploma o specijalističkom specijalist obiteljske
usavršavanju
medicine

01.07.2013 г.

Ireland

Certificate of specific
qualifications in general
medical practice

General medical practitioner 31.12.1994 г.

Italia

Attestato di formazione
specifica in medicina
generale

Medico di medicina generale 31.12.1994 г.

Diploma di formazione
specifica in medicina
generale
Κύπρος

Τίτλος Ειδικότητας
Γενικής Ιατρικής

Ιατρός Γενικής Ιατρικής

01.05.2004 г.
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Latvija

Ģimenes ārsta sertifikāts

Ģimenes (vispārējās prakses) 01.05.2004 г.
ārsts

Lietuva

1. Šeimos gydytojo
rezidentūros
pažymėjimas

Šeimos medicinos gydytojas 01.05.2004 г.

2. Rezidentūros
pažymėjimas (šeimos
gydytojo profesinė
kvalifikacija)

Šeimos gydytojas

Luxembourg

Diplôme de formation
spécifique en medicine
générale

Médecin généraliste

31.12.1994 г.

Magyarország

Háziorvostan szakorvosa
bizonyítvány

Háziorvostan szakorvosa

01.05.2004 г.

Malta

Tabib tal-familja

Mediċina tal-familja

01.05.2004 г.

Nederland

Certificaat van inschrijving Huisarts, Verpleeghuisarts en 31.12.1994 г.
in een specialistenregister arts voor verstandelijk
van huisartsen
gehandicapte Registratie
Commissie (HVRC)
Diploma geneeskundig
specialist

1
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Registratiecommissie
Geneeskundig Specialisten
(RGS) van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij
tot Bevordering der
Geneeskunst1

Österreich

Diplom über die besondere Arzt für Allgemeinmedizin
Ausbildung in der
Allgemeinmedizin

31.12.1994 г.

Polska

Dyplom uzyskania tytułu
specjalisty w dziedzinie
medycyny rodzinnej

Specjalista w dziedzinie
medycyny rodzinnej

01.05.2004 г.

Portugal

Título de especialista em
medicina geral e familiar

Especialista em medicina
geral e familiar

31.12.1994 г.

România

Certificat de medic
specialist medicină de
familie

Medic specialist medicină de 01.01.2007 г.
familie

От януари 2013 г.

3
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Slovenija
Slovenija
Slovensko
Slovensko
Suomi/Finland
Suomi/Finland

Sverige
Sverige
United Kingdom
United Kingdom

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Potrdilo o opravljenem
specialističnem
izpitu iz
Potrdilo o opravljenem
družinske
medicine
specialističnem izpitu iz
družinske
medicine
Diplom o špecializácii

vDiplom
odboreo„všeobecné
špecializácii
lekárstvo“
v odbore „všeobecné
lekárstvo“
Todistus yleislääketieteen

erityiskoulutuksesta/
Bevis
Todistus yleislääketieteen
om
särskild
erityiskoulutuksesta/
Bevis
allmänläkarutbildning
om särskild
allmänläkarutbildning
Bevis om
specialistkompetens
Bevis om
ispecialistkompetens
allmänmedicin
iCertificate
allmänmedicin
of completion

Specialist družinske
medicine/
Specialistka
Specialist družinske
družinske
medicine
medicine/ Specialistka
družinske medicine
Všeobecný
lekár
Všeobecný lekár

БРОЙ 18

01.05.2004 г.
01.05.2004 г.

01.05.2004 г.
01.05.2004 г.

Yleislääketieteen
01.01.1994 г.
erityiskoulutuksen
Yleislääketieteen
01.01.1994 г.
suorittanut
laillistettu lääkäri/
erityiskoulutuksen
Legitimerad
läkare som
har
suorittanut laillistettu
lääkäri/
fullgjort
särskild
Legitimerad
läkare som har
allmänläkarutbildning
fullgjort särskild
allmänläkarutbildning
Specialist
i allmänmedicin 31.12.1994 г.
Specialist i allmänmedicin

31.12.1994 г.

31.12.1994 г.
31.12.1994 г.

of
training of completion
Certificate
of training

“
“

6. Приложение № 13 към т. 2 се изменя така:

„Приложение № 13
Удостоверения за професионална квалификация на медицински сестри„Приложение
с общ профил№ 13

Удостоверения за професионална квалификация на медицински сестри с общ профил
Държава Удостоверение за
Орган, който
Професионално
Референтна
професионална за
издава който
звание
дата
Държава Удостоверение
Орган,
Професионално
Референтна
квалификация
удостоверението
за
професионална
издава
звание
дата
квалификация за
квалификация
удостоверението
квалификация
29.06.
België/Bel
—
Hospitalier(ère)/
- De erkende
- Diploma
gique/Belg
29.06.
—
Hospitalier(ère)/
België/Bel
- De
erkende
-gegradueerde
Diploma
opleidingsinstit
1979 г.
Verpleegassistent(
ien
gique/Belg
opleidingsinstit
gegradueerde
uten/Les
verpleger/verpleegst
e)
1979 г.
Verpleegassistent(
ien
uten/Les
verpleger/verpleegst
établissements
er/Diplôme
e)
établissements
er/Diplôme
d’enseignement
d’infirmier(ère)
d’enseignement
d’infirmier(ère)
reconnus/Die
gradué(e)/Diplom
reconnus/Die
gradué(e)/Diplom
anerkannten
eines (einer)
anerkannten
eines
(einer)
Ausbildungsans
graduierten
Ausbildungsans
graduierten
talten
Krankenpflegers (talten
Krankenpflegers
(pflegerin)
pflegerin)
-

De bevoegde
De
bevoegde
Examencommis
Examencommis
sie van de
sie
van de
Vlaamse
Vlaamse
Gemeenschap/
Gemeenschap/

- Infirmier(ère)
hospitalier(ère)/
- Infirmier(ère)
hospitalier(ère)/
Ziekenhuisverple

ger(-verpleegster)
Ziekenhuisverple
ger(-verpleegster)
4
4
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Le Jury
compétent
d’enseignement
de la
Communauté
française/Der
zuständige
Prüfungsaussch
uß der
Deutschsprachi
gen
Gemeinschaft
- Diploma in de
ziekenhuisverpleeg
kunde/Brevet
d’infirmier(ère)
hospitalier(ère)/Bre
vet eines (einer)
Krankenpflegers (pflegerin)
- Brevet van
verpleegassistent(e)
/Brevet
d’hospitalier(ère)/B
revet einer
Pflegeassistentin
България

Диплома за висше
Университет
образование на
образователноквалификационна
степен „Бакалавър“ с
професионална
квалификация
„Медицинска сестра“

Медицинска сестра

01.01.
2007 г.

5

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Česká
republika

1. Diplom o ukončení
studia ve studijním
programu
ošetřovatelství ve
studijním oboru
všeobecná sestra
(bakalář, Bc.)
2. Diplom o ukončení
studia ve studijním
oboru diplomovaná
všeobecná sestra
(diplomovaný
specialista, DiS.),
accompanied by the
following
certificate: Vysvědčení
o absolutoriu
Danmark
Bevis for uddannelsen
til professionsbachelor
i sygepleje
Deutschlan Zeugnis über die
d
staatliche Prüfung in
der Krankenpflege
Eesti

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

1. Vysoká škola
zřízená nebo
uznaná státem

- Všeobecná
sestraю

2. Vyšší odborná
škola zřízená
nebo uznaná
státem

- Všeobecný
ošetřovatel

01.05.
2004 г.

Professionshøjskole

Sygeplejerske

Staatlicher
Prüfungsausschuss

Gesundheits- und
29.06.
Krankenpflegerin/Ge 1979 г.
sundheits- und
Krankenpfleger
õde
01.05.
2004 г.

1. Diplom õe erialal

1. Tallinna
Meditsiinikool
Tartu
Meditsiinikool
Kohtla-Järve
Meditsiinikool

2. Õe põhikoolituse
diplom

2. Tallinna
Tervishoiu
Kõrgkool

29.06.
1979 г.

3. Õe põhiõpe diplom 3. Tartu Tervishoiu
Kõrgkool
Ελλάς

1. Πτυχίο
Νοσηλευτικής
Παν/μίου Αθηνών

1. Πανεπιστήμιο
Αθηνών

2. Τεχνολογικά
2. Πτυχίο
Εκπαιδευτικά
Νοσηλευτικής
Ιδρύματα
Τεχνολογικών
Υπουργείο
Εκπαιδευτικών
Εθνικής Παιδείας
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
και Θρησκευμάτω

Διπλωματούχος ή
πτυχιούχος
νοσοκόμος,
νοσηλευτής ή
νοσηλεύτρια

01.01.
1981 г.

6
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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3. Πτυχίο
3. Υπουργείο
Αξιωματικών
Εθνικής 'Αμυνας
Νοσηλευτικής
4. Πτυχίο Αδελφών 4. Υπουργείο Υγείας
Νοσοκόμων πρώην
και Πρόνοιας
Ανωτέρων Σχολών
Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας
5. Πτυχίο Αδελφών 5. Υπουργείο Υγείας
και Πρόνοιας
Νοσοκόμων και
Επισκεπτριών
πρώην Ανωτέρων
Σχολών Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας

España

France

6. Πτυχίο Τμήματος
Νοσηλευτικής

6. ΚΑΤΕΕ
Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας
και
Θρησκευμάτων

7. Πτυχίο Τμήματος
Νοσηλευτικής
Πανεπιστήμιου
Πελοποννήσου

7. Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου

Título de Diplomado
universitario en
Enfermería

-

Titulo de Graduado/a
en Enfermería

-

-

Ministerio de
Educación y
Cultura
El rector de una
Universidad
El rector de una
Universidad

Le ministère de la
- Diplôme d’Etat
santé
d’infirmier(ère)
- Diplôme d’Etat
d’infirmier(ère) délivré
en vertu du décret № 991147 du 29 décembre
1999

Enfermero/a
diplomado/a

01.01.
1986 г.

Graduado/a en
Enfermería

01.01.
1986 г.

Infirmier(ère)

29.06.
1979 г.

7
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Hrvatska

ДЪРЖАВЕН

БРОЙ 18

1. Svjedodžba
1.
„medicinska sestra
opće
njege/medicinski
tehničar opće njege“

2. Svjedodžba
„prvostupnik
(baccalaureus)
sestrinstva/
prvostupnica
(baccalaurea)
sestrinstva“

Ireland

ВЕСТНИК

Srednje strukovne 1. medicinska sestra 01.07.
škole koje izvode
opće
2013 г.
program za
njege/medicinski
stjecanje
tehničar opće njege
kvalifikacije
„medicinska sestra
opće
njege/medicinski
tehničar opće
njege“
2. Medicinski
2. prvostupnik
fakulteti
(baccalaureus)
sveučilišta
sestrinstva/
u Republici
prvostupnica
Hrvatskoj
(baccalaurea)
Sveučilišta
sestrinstva
u Republici
Hrvatskoj
Veleučilišta
u Republici
Hrvatskoj

1. Certificate of
1. An Bórd Altranais
Registered General
(The Nursing
Nurse1
Board) [up to
1 October 2012];

Registered General
Nurse (RGN)

29.06.
1979 г.

Bórd Altranais agus
Cnáimhseachais na
hEireann (The
Nursing and
Midwifery Board of
Ireland) [from
2 October 2012]

2. B.Sc. in Nursing
Studies (General)
approved by the
NMBI2

2. Third-level
Institution
delivering the B.Sc.
in Nursing Studies
approved by the
NMBI [as of
September 2002]

1

Удостоверението за професионална квалификация се ползва с автоматично признаване,
когато титулярят е гражданин на държава членка и е придобил квалификация в Ирландия.
2
Тази информация относно удостоверението за квалификация е включена с цел да се
гарантира, че лицата, завършили обучение в Ирландия, ще се ползват с автоматично признаване на
квалификацията, без да е необходимо да имат регистрация в Ирландия, доколкото регистрацията не
е част от процеса на квалификация.

8
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ДЪРЖАВЕН

3. B.Sc. in Children’s 3.
and General
(Integrated) Nursing
approved by the
NMBI3

Italia

Κΰπρος

ВЕСТНИК

Third-level
Institution
delivering the B.Sc.
in Children’s and
General
(Integrated)
Nursing approved
by the NMBI [as of
September 2006]

1. Diploma di
infermiere
professionale4

1. Scuole
1. Infermiere
riconosciute dallo
professionale8
Stato6

2. Diploma di
laurea in
infermieristica5

2. Università7

2. Infermiere9

Δίπλωμα Γενικής
Νοσηλευτικής

Νοσηλευτική Σχολή

Εγγεγραμμένος
Νοσηλευτής

Πτυχίο Νοσηλευτικής
Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου
Κύπρου

Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Πτυχίο Νοσηλευτικής
Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου
Κύπρου

С Т Р. 7 1

29.06.
1979 г.

01.05.
2004 г.

Νοσηλευτής(τρια)
Γενικής
Νοσηλευτικής

Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Πτυχίο Νοσηλευτικής
Πανεπιστημίου
Λευκωσίας — BSc in
Nursing

Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας
University of Nicosia

Πτυχίο Γενικής
Νοσηλευτικής

Σχολή Επιστημών
Υγείας, Πανεπιστήμιο
Frederick

3

Тази информация относно удостоверението за квалификация е включена с цел да се
гарантира, че лицата, завършили обучение в Ирландия, ще се ползват с автоматично признаване на
квалификацията, без да е необходимо да имат регистрация в Ирландия, доколкото регистрацията не
е част от процеса на квалификация.
4
До 2001 г.
5
От 2001/2002 г.
6
До 2001 г.
7
От 2001/2002 г.
8
До 2001 г.
9
От 2001/2002 г.

9
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Latvija

Lietuva

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1. Diploms par māsas 1. Māsu skolas
Māsa
kvalifikācijas
iegūšanu
2. Universitātes tipa
2. Māsas diploms
augstskola
pamatojoties uz
Valsts eksāmenu
komisijas lēmumu
1. Aukštojo mokslo
diplomas,
nurodantis suteiktą
bendrosios
praktikos slaugytojo
profesinę
kvalifikaciją

1. Universitetas

БРОЙ 18

01.05.
2004 г.

Bendrosios praktikos 01.05.
slaugytojas
2004 г.

2. Aukštojo mokslo
2. Kolegija
diplomas
(neuniversitetinės
studijos), nurodantis
suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo
profesinę
kvalifikaciją
3. Bakalauro diplomas 3. Universitetas
(slaugos bakalauro
kvalifikacinis
laipsnis ir
bendrosios
praktikos slaugytojo
profesinė
kvalifikacija)
4. Kolegija
4. Profesinio
bakalauro diplomas
(slaugos profesinio
bakalauro
kvalifikacinis
laipsnis ir
bendrosios
praktikos slaugytojo
profesinė
kvalifikacija)
10
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ДЪРЖАВЕН

Luxembou - Diplôme d’Etat
rg
d’infirmier

- Diplôme d’Etat
d’infirmier hospitalier
gradué
Magyarors 1. Ápoló
zág
bizonyítvány
2. Ápoló oklevél
3. Okleveles ápoló
oklevél
Malta
Nederland

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

Ministère de
Infirmier
l’éducation nationale,
de la formation
professionnelle et des
sports

29.06.

1. Szakképző
iskola

01.05.

Ápoló

2. Felsőoktatási
intézmény

1979 г.

2004 г.

3. Felsőoktatási
intézmény

Lawrja jew diploma fl- Universita „ta’ Malta“ Infermier Registrat
istudji tal-infermerija
tal-Ewwel Livell
1. Diploma’s
1. Door een van
Verpleegkundige
verpleger A,
overheidswege
verpleegster A,
benoemde
verpleegkundige A
examencommissie
2. Diploma
verpleegkundige
MBOV
(Middelbare
Beroepsopleiding
Verpleegkundige)

2. Door een van
overheidswege
benoemde
examencommissie

3. Diploma
verpleegkundige
HBOV (Hogere
Beroepsopleiding
Verpleegkundige)

3. Door een van
overheidswege
benoemde
examencommissie

01.05.
2004 г.
29.06.
1979 г.

4. Diploma
4. Door een van
beroepsonderwijs
overheidswege
verpleegkundige aangewezen
Kwalificatieniveau
opleidingsinstellin
4
g
5. Diploma hogere
5. Door een van
beroepsopleiding
overheidswege
verpleegkundige aangewezen
Kwalificatieniveau
opleidingsinstellin
5
g
11
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Österreich

ДЪРЖАВЕН

1. Diplom über die
Ausbildung in der
all-gemeinen
Gesundheits- und
Krankenpflege

ВЕСТНИК

1. Schule für
allgemeine
Gesundheits- und
Krankenpflege

-

2. Allgemeine
2. Diplom als
Krankenpflegeschu
„Diplomierte
le
Krankenschwester,
Diplomierter
Krankenpfleger“

БРОЙ 18

Diplomierte
Gesundheitsund
Krankenschwe
ster

01.01.
1994 г.

Diplomierter
Gesundheitsund
Krankenpflege
r

3. Diplom über den 3. Fachhochschulrat/F
Abschluss des
achhochschule
FachhochschulBachelorstudiengang
s „Gesundheits- und
Krankenpflege“
Polska

Instytucja
Dyplom ukończenia
studiów wyższych na prowadząca
kierunku pielęgniarstwo kształcenie na
poziomie wyższym
z tytułem „magister
uznana przez
pielęgniarstwa“
właściwe władze
Dyplom ukończenia
studiów wyższych
zawodowych na
kierunku/specjalności
pielęgniarstwo z tytułem
„licencjat
pielęgniarstwa“

Portugal

1. Diploma do curso de1.
enfermagem geral
2. Diploma/carta de 2.
curso de bacharelato
em enfermagem
3. Diploma/Carta de 3.
curso de licenciatura
em enfermagem

Pielegniarka

Escolas de
Enfermeiro
Enfermagem
Escolas Superiores
de Enfermagem

01.05.
2004 г.

01.01.
1986 г.

Escolas Superiores
de Enfermagem;
Escolas Superiores
de Saúde

12
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România

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1. Diplomă de absolvire1. Universităţi
de asistent medical
generalist cu studii
superioare de scurtă
durată

С Т Р. 7 5

Asistent medical
generalist

01.01.

Diplomirana
medicinska sestra/
Diplomirani
zdravstvenik

01.05.
2004 г.

Sestra

01.05.
2004 г.

2007 г.

2. Diplomă de licenţă
de asistent medical 2. Universităţi
generalist cu studii
superioare de lungă
durată
3. Certificat de
competențe
profesionale (de
asistent medical
generalist)

3 Ministerul
. Educaţiei
Naționale

4. Certificat de
calificare nivel 5
5. Certificat de
calificare
profesională nivel 5
Slovenija

Slovensko

Diploma, s katero se
podeljuje strokovni
naslov „diplomirana
medicinska
sestra/diplomirani
zdravstvenik“

1. Univerza

2. Visoka strokovna
šola
1. Vysoká
škola/Univerzita

1. DIPLOM
ošetrovateľstvo
„magister“ („Mgr.“)
2. DIPLOM
2.
ošetrovateľstvo
„bakalár“ („Bc.“)
3. DIPLOM
3.
diplomovaná
všeobecná sestra

Vysoká
škola/Univerzita
Stredná
zdravotnícka škola

13
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Suomi/
Finland

Sverige
United
Kingdom

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1. Sairaanhoitajan
1. Terveydenhuolto- Sairaanhoitaja/
tutkinto/Sjukskötare
oppilaitokset/
Sjukskötare
xamen
Hälsovårdsläroanstalter
2. Sosiaali- ja
2.Ammattikorkeakoulut/
terveysalan
Yrkeshögskolor
ammattikorkeakoulu
tutkinto,
sairaanhoitaja
(AMK)/Yrkeshögsk
oleexamen inom
hälsovård och det
sociala området,
sjukskötare (YH)
Sjuksköterskeexamen Universitet eller
Sjuksköterska
högskola
Education institutions Registered Nurse A qualification
approved by the
approved by the
Adult
Nursing and
Nursing and
Midwifery Council or Midwifery Council or
one of its predecessor one of its predecessor
bodies
bodies as attesting to
the completion of
training required for
general nurses by
Article 31 and the
standard of proficiency
as required for
registration as
a Registered Nurse �
Adult in its register10

БРОЙ 18

01.01.
1994 г.

01.01.
1994 г.
29.06.
1979 г.

10

Тази информация относно удостоверението за квалификация заменя предишните вписвания за
Обединеното кралство с цел да се гарантира, че лицата, завършили обучение в Обединеното кралство,
ще се ползват с автоматично признаване на квалификацията, без да е необходимо да имат
регистрация, доколкото регистрацията не е част от процеса на квалификация. “

14
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

7. Приложение № 15 към т. 2 се изменя така:

С Т Р. 7 7

„Приложение № 15

Удостоверения за базова професионална квалификация на лекари по дентална медицина
Държава

Удостоверение за професионална
квалификация

Орган, който
издава
удостоверението
за квалификация

België/
Belgique/
Belgien

Diploma van
tandarts/Diplô
me licencié en
science
dentaire

- De
universiteiten/Les
universités

Диплома за
висше образование на
образователно-квалификационна
степен
„Магистър“
по „Дентална
медицина“ с
професионална квалификация
„Магистърлекар по
дентална
медицина“
Diplom
o ukončení
studia ve
studijním
programu
zubní
lékařství
(doktor
zubního
lékařství,
MDDr.)

Университет

България

Česká
republika

- De bevoegde
Examencommissi
e van de Vlaamse
Gemeenschap/Le
Jury compétent
d’enseignement
de la
Communauté
française

Lékařská fakulta
univerzity v České
republice

Свидетелство,
което
придружава
удостоверението

Професионално
звание

Референтна
дата

Licentiaat in de
28.01.
tandheelkunde/Lic 1980 г.
encié en science
dentaire

Лекар по
дентална
медицина

01.01.

Zubní lékař

01.05.

2007 г.

2004 г.

4
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Danmark

ДЪРЖАВЕН

Bevis for
kandidatudda
nnelsen
i odontologi
(cand.odont.)

Universitet
Styrelsen for
Patientsikkerhed

ВЕСТНИК

Autorisation
som tandlæge,
udstedt af
Sundhedsstyre
lsen

БРОЙ 18

Tandlæge

28.01.
1980 г.

Tilladelse til
selvstændig
virke som
tandlæge
Deutschlan Zeugnis über
d
die
Zahnärztliche
Prüfung

Zuständige
Behörden

Zahnarzt

Eesti

Tartu Ülikool

Hambaarst

Hambaarstikr
aad Degree in
Dentistry
(DD)

28.01.
1980 г.

01.05.
2004 г.

Diplom
hambaarstitea
duse
õppekava
läbimise
kohta
Ελλάς

España

France

Πτυχίο
Οδοντιατρική
ς

Πανεπιστήμιο

Οδοντίατρος ή
χειρούργος
οδοντίατρος

01.01.

Título de
El rector de una
Licenciado en universidad
Odontología

Licenciado en
Odontología

01.01.

Título de
Graduado/a
en
Odontología

El rector de una
Universidad

Graduado/a en
Odontología

01.01.

Diplôme
d’Etat de
docteur en
chirurgie
dentaire

Universités

Chirurgiendentiste

28.01.

1981 г.

1986 г.

1986 г.

1980 г.

5
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Hrvatska

Diploma
„doktor
dentalne
medicine/
doktorica
dentalne
medicine“

Ireland

- Bachelor in  Universities
Dental Science
(B.Dent.Sc.)

Dentist

- Bachelor of  Royal College of
Dental Surgery Surgeons in
(BDS)
Ireland

Dental
practitioner

Fakulteti
sveučilišta
u Republici
Hrvatskoj

- Licentiate in
Dental Surgery
(LDS)
Italia

Κύπρος

Latvija

doktor dentalne
01.07.
medicine/doktorica
2013 г.
dentalne medicine

28.01.
1980 г.

Dental
surgeon

Diploma di
laurea in
Odontoiatria
e Protesi
Dentaria

Università

Πιστοποιητικ
ό Εγγραφής
Οδοντιάτρου

Οδοντιατρικό
Συμβούλιο

Zobārsta
diploms

Universitātes tipa
augstskola

Diploma di
Odontoiatra
abilitazione
all’esercizio
della professione
di odontoiatra
Οδοντίατρος

28.01.
1980 г.

01.05.
2004 г.

Sertifikāts Zobārsts
kompetentas
iestādes izsniegts
dokuments, kas
apliecina, ka
persona ir
nokārtojusi
sertifikācijas
eksāmenu
zobārstniecībā

01.05.
2004 г.

6
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Lietuva

ДЪРЖАВЕН

1. Aukštojo
mokslo
diplomas,
nurodanti
s suteiktą
gydytojo
odontolog
o
kvalifikac
iją
2. Magistro
diplomas
(odontolo
gijos
magistro
kvalifikac
inis
laipsnis ir
gydytojo
odontolog
o
kvalifikac
ija)

Luxembour Diplôme
g
d’Etat de
docteur en
médecine
dentaire

Universitetas

ВЕСТНИК

Internatūros
pažymėjimas,
nurodantis
suteiktą
gydytojo
odontologo
profesinę
kvalifikaciją

БРОЙ 18

Gydytojas
odontologas

01.05.
2004 г.

Médecin-dentiste

28.01.

Internatūros
pažymėjimas
(gydytojo
odontologo
profesinė
kvalifikacija)

Jury d’examen
d’Etat

1980 г.

Magyarorsz Okleveles
Egyetem
ág
fogorvos
doktor oklevél
(doctor
medicinae
dentariae, dr.
med. dent)

Fogorvos

Malta

Kirurgu Dentali

Nederland

Lawrja filKirurġija
Dentali

Universita` ta
Malta

Universitair
Faculteit
getuigschrift
Tandheelkunde
van een met
goed gevolg
afgelegd
tandartsexame
n

01.05.
2004 г.

01.05.
2004 г.

Tandarts

28.01.
1980 г.

7

БРОЙ 18

Österreich

Polska

Portugal

ДЪРЖАВЕН

Bescheid über 
die
Verleihung
des
akademischen

Grades
„Doktor der
Zahnheilkund
e“
Dyplom
ukończenia
studiów
wyższych na
kierunku
lekarskodentystyczny
m lekarskim
z tytułem
„lekarz
dentysta“

С Т Р. 8 1

Zahnarzt

Medizinische
Universität

01.01.
1994 г.

Medizinische
Fakultät der
Universität
Szkoły wyższe

- Carta de curso Faculdades
de licenciatura
em medicina Institutos
Superiores
dentária
- Mestrado
integrado em
medicina
dentária

ВЕСТНИК

Świadectwo
złożenia
Lekarsko Dentystycznego
Egzaminu
Państwowego1
2
/Świadectwo
złożenia
LekarskoDentystycznego
Egzaminu
Końcowego3 4

Lekarz dentysta

01.05.
2004 г.

Médico dentista

01.01.
1986 г.

24.03.
2006 г.

1

До 2012 г.
До 1 октомври 2016 г. удостоверението за професионална квалификация трябва да бъде
придружено от свидетелство за завършен следдипломен стаж („staż podyplomowy“).
3
От 2013 г.
4
До 1 октомври 2016 г. удостоверението за професионална квалификация трябва да бъде
придружено от свидетелство за завършен следдипломен стаж („staż podyplomowy“).
2

8
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România

ДЪРЖАВЕН

Diplomă de  Universităţi
licenţă de
medic dentist
Diploma de  Ministerul
Educației
licență și
Naționale6
master5

Slovenija

Diploma,
 Univerza
s katero se
podeljuje
strokovni
naslov
„doktor
dentalne
medicine/dokt
orica dentalne
medicine“

Slovensko

DIPLOM
zubné
lekárstvo
doktor
zubného
lekárstva
(„MDDr.“)

Univerzita

 Turun yliopisto

Tandläkarexa
men

Potrdilo
o opravljenem
strokovnem
izpitu za poklic
doktor dentalne
medicine/doktori
ca dentalne
medicine

БРОЙ 18

Medic dentist

01.10.

Doctor-medic
stomatology7

2003 г.

Doktor dentalne
01.05.
medicine/Doktoric 2004 г.
a dentalne
medicine

Zubný lekár

01.05.
2004 г.

Suomi/Finl Hammaslääke  Helsingin
and
tieteen
yliopisto/Helsin
lisensiaatin
gfors
tutkinto/Odon
universitet
tologie
licentiatexam  Oulun yliopisto
en
 Itä-Suomen
yliopisto

Sverige

ВЕСТНИК

Universitet eller
högskola

Sosiaali- ja
Hammaslääkäri/Ta 01.01.
terveysalan lupa- ndläkare
1994 г.
ja
valvontaviraston
päätös käytännön
palvelun
hyväksymisestä/
Beslut av
Tillstånds- och
tillsynsverket för
social- och
hälsovården om
godkännande av
prakisk
tjänstgöring
Bevis om
Tandläkare
legitimation som
tandläkare,
utfärdat av
Socialstyrelsen

01.01.
1994 г.

5

От 1 октомври 2011 г.
От 1 октомври 2011 г.
7
От 1 септември 2017 г.
6

9

БРОЙ 18

United
United
Kingdom
Kingdom

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Bachelorof
of  Universities
-- Bachelor
Universities
Dental
Dental
Surgery
Surgery
(BDS
(BDSor
or
B.Ch.D.)
B.Ch.D.)
 Royal
RoyalColleges
Colleges
-- Licentiate
Licentiateinin
Dental
Dental
Surgery
Surgery

С Т Р. 8 3

Dentist
Dentist

28.01.
28.01.
1980
1980
г. г.

Dental
Dental
practition
practition
erer
Dental
Dental
surgeon
surgeon
“ “

8. Приложение № 16 към т. 2 се изменя така:

„Приложение
№№
1616
„Приложение
Удостоверения
медицина
- Удостоверенияза
запрофесионална
професионалнаквалификация
квалификациянаналекари
лекарипоподентална
дентална
медицина
специалисти
специалисти
Орална
Оралнахирургия
хирургия
Държава
Държава

Удостоверение
Удостоверениезаза
професионална
професионалнаквалификация
квалификация

Орган,
Орган,който
койтоиздава
издава Референтна
Референтна
удостоверението
удостоверениетозаза дата
дата
квалификация
квалификация

België/Belgique/Belgi
België/Belgique/Belgi
en
en
България
Свидетелство за призната
България
Свидетелство за призната
специалност по „Орална
специалност по „Орална
хирургия“
хирургия“
Česká republika
Česká republika

Danmark
Danmark

Deutschland
Deutschland
Eesti
Eesti

Факултет по дентална 01.01.2007 г
Факултет по дентална 01.01.2007 г
медицина към
медицина към
Медицински
Медицински
университет
университет
Diplom o specializaci (v oboru
1. Institut postgraduálního
19.07.2007 г
Diplom
o specializaci chirurgie)
(v oboru
1. vzdělávání
Institut postgraduálního
19.07.2007 г
ve
orální
a maxilofaciální
vzdělávání
ve
orální a maxilofaciální chirurgie)
zdravotnictví
zdravotnictví
2. Ministerstvo
2. zdravotnictví
Ministerstvo
zdravotnictví
Bevis for tilladelse til at betegne
Sundhedsstyrelsen
28.1.1980 г.
Bevis
tilladelse til ati betegne
Sundhedsstyrelsen
28.1.1980 г.
sig
somfor
specialtandlæge
tand-,
Styrelsen for
sig
som
specialtandlæge
i
tand-,
mund- og kæbekirurgi
Styrelsen for
Patientsikkerhed
mund- og kæbekirurgi
Patientsikkerhed
Fachzahnärztliche
Landeszahnärztekamme 28.01.1980 г
Fachzahnärztliche
r Landeszahnärztekamme 28.01.1980 г
Anerkennung für
r
Anerkennung für
Oralchirurgie/Mundchirurgie
Oralchirurgie/Mundchirurgie
10
10
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Ελλάς

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής (up to
31.12.2002)
-

Περιφέρεια
Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση
Νομαρχία

БРОЙ 18

01.01.2003 г

España
France

Diplôme d’études spécialisées de
chirurgie orale

Universités

31.03.2011 г

Ireland

Certificate of specialist dentist in
oral surgery

Competent authority
recognised for this
purpose by the
competent minister

28.01.1980 г

Italia

Diploma di specialista in
Chirurgia Orale

Università

21.05.2005 г

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του
Ειδικού Οδοντιάτρου στην
Στοματική Χειρουργική

Οδοντιατρικό
Συμβούλιο

01.05.2004 г.

1. Rezidentūros pažymėjimas,
nurodantis suteiktą burnos
chirurgo profesinę
kvalifikaciją
2. Rezidentūros pažymėjimas
(burnos chirurgo profesinė
kvalifikacija)

Universitetas

01.05.2004 г

Magyarország

Dento-alveoláris sebészet
szakorvosa bizonyítvány

Nemzeti
Vizsgabizottság

01.05.2004 г

Malta

Ċertifikat ta’ speċjalista dentali
fil-Kirurġija tal-ħalq

Kumitat ta’
Approvazzjoni dwar
Speċjalisti

01.05.2004 г

Nederland

Bewijs van inschrijving als
kaakchirurg in het
Specialistenregister

Registratiecommissie
Tandheelkundige
Specialismen (RTS)
van de Koninklijke
Nederlandse
Maatschappij tot
bevordering der
Tandheelkunde

28.01.1980 г.

Hrvatska

Latvija
Lietuva

Luxembourg

Österreich
11

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

Polska

Dyplom uzyskania tytułu
specjalisty w dziedzinie chirurgii
stomatologicznej

Portugal

Título de Especialista em Cirurgia Ordem dos Médicos
Oral
Dentistas (OMD)

04.06.2008 г.

România

Certificatul de specialist în
Chirurgie dento-alveolară

Ministerul Sănătăţii

17.12.2008 г

Slovenija

Potrdilo o opravljenem
specialističnem izpitu iz oralne
kirurgije

1. Ministrstvo za
zdravje

01.05.2004 г

Diplom o špecializácii
v špecializačnom odbore
maxilofaciálna chirurgia

-

Slovenská
zdravotnícka
univerzita

-

Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika
v Košiciach

Slovensko

Centrum Egzaminów
Medycznych

01.05.2004 г.

2. Zdravniška
zbornica
Slovenije
17.12.2008 г.

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto,
Yliopisto
suu-ja
leukakirurgia/Specialtandläkarexa
men, oral och maxillofacial
kirurgi

01.01.1994 г.

Sverige

Bevis om specialistkompetens
i oral kirurgi

Socialstyrelsen

01.01.1994 г.

United Kingdom

Certificate of completion of
specialist training in oral surgery

Competent authority
recognised for this
purpose

28.1.1980 г.

Ортодонтия
Държава

Удостоверение за
професионална
квалификация

Орган, който издава
удостоверението за
квалификация

België/Belgique/
Belgien

Titre professionnel particulier
de dentiste spécialiste en
orthodontie/ Bijzondere
beroepstitel van tandarts
specialist in de orthodontie

Ministre de la Santé
27.01.2005 г.
publique/ Minister bevoegd
voor Volksgezondheid

България

Свидетелство за призната
специалност по
„Ортодонтия“

Факултет по дентална
медицина към
Медицински университет

Референтна
дата

01.01.2007 г.

12
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Česká republika

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Diplom o specializaci (v
oboru ortodoncie)

1.Institut postgraduálního
vzdělávání ve
zdravotnictví

БРОЙ 18

19.07.2007 г.

2.Ministerstvo
zdravotnictví
Danmark

Bevis for tilladelse til at
betegne sig som
specialtandlæge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen

Deutschland

Fachzahnärztliche
Anerkennung für
Kieferorthopädie

Landeszahnärztekammer

28.01.1980 г.

Eesti

Residentuuri lõputunnistus
ortodontia erialal

Tartu Ülikool

01.05.2004 г.

Περιφέρεια

01.01.1981 г.

28.01.1980 г.

Styrelsen for
Patientsikkerhed

Ortodontia residentuuri
lõpetamist tõendav tunnistus
Ελλάς

Τίτλος Οδοντιατρικής
ειδικότητας της Ορθοδοντικής
-

Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση
Νομαρχία

España
France

Titre de spécialiste en
orthodontie

Conseil National de l’Ordre 28.01.1980 г.
des chirurgiens dentistes

Hrvatska
Ireland

Certificate of specialist dentist Competent authority
in orthodontics
recognised for this purpose
by the competent minister

28.01.1980 г.

Italia

Diploma di specialista in
Ortognatodonzia

Università

21.05.2005 г.

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης
του Ειδικού Οδοντιάτρου
στην Ορθοδοντική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

01.05.2004 г.

Latvija

„Sertifikāts“– kompetentas
iestādes izsniegts dokuments,
kas apliecina, ka persona ir
nokārtojusi sertifikācijas
eksāmenu ortodontijā

Latvijas Ārstu biedrība

01.05.2004 г.

13

БРОЙ 18

Lietuva

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1. Rezidentūros
pažymėjimas, nurodantis
suteiktą gydytojo
ortodonto profesinę
kvalifikaciją

С Т Р. 8 7

Universitetas

01.05.2004 г.

2. Rezidentūros
pažymėjimas (gydytojo
ortodonto profesinė
kvalifikacija)
Luxembourg
Magyarország

Fogszabályozás szakorvosa
bizonyítvány

Nemzeti Vizsgabizottság

01.05.2004 г.

Malta

Ċertifikat ta’ speċjalista
dentali fl-Ortodonzja

Kumitat ta’ Approvazzjoni
dwar Speċjalisti

01.05.2004 г.

Nederland

Bewijs van inschrijving als
orthodontist in het
Specialistenregister

Registratiecommissie
Tandheelkundige
Specialismen (RTS) van de
Koninklijke Nederlandse
Maatschappij tot
bevordering der
Tandheelkunde

28.01.1980 г.

Polska

Dyplom uzyskania tytułu
specjalisty w dziedzinie
ortodoncji

Centrum Egzaminów
Medycznych

01.05.2004 г.

Portugal

Título de Especialista em
Ortodontia

Ordem dos Médicos
Dentistas (OMD)

04.06.2008 г.

România

Certificatul de specialist în
Ministerul Sănătăţii
Ortodonţie şi Ortopedie dentofacială

17.12.2008 г.

Slovenija

Potrdilo o opravljenem
specialističnem izpitu iz
čeljustne in zobne ortopedije

1. Ministrstvo za zdravje

1.5.2004 г.

Diplom o špecializácii
v špecializačnom odbore
čeľustná ortopédia

Slovenská zdravotnícka
univerzita

Österreich

Slovensko

2. Zdravniška zbornica
Slovenije
17.12.2008 г.

14
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

Suomi/Finland
Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin
Erikoishammaslääkärin
tutkinto,
tutkinto, hampaiston
hampaiston
oikomishoito/
oikomishoito/ SpecialtandSpecialtandläkarexamen,
läkarexamen, tandreglering
tandreglering

Yliopisto
Yliopisto

1.1.1994
1.1.1994 г.
г.

Sverige
Sverige

Bevis
Bevis om
om specialistkompetens
specialistkompetens Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
ii ortodonti
ortodonti

1.1.1994
1.1.1994 г.
г.

United
United Kingdom
Kingdom

Certificate
Certificate of
of Completion
Completion of
of
specialist
training
specialist training in
in
orthodontics
orthodontics

28.1.1980
28.1.1980 г.
г.

Competent
Competent authority
authority
recognised
recognised for
for this
this purpose
purpose

““

9. Приложение № 18 към т. 2 се изменя така:

„Приложение
„Приложение №
№ 18
18
Удостоверения
за
професионална
квалификация
на
ветеринарни
лекари
Удостоверения за професионална квалификация на ветеринарни лекари
Държава
Държава

Удостоверение
Удостоверение за
за
професионална
професионална
квалификация
квалификация

Орган,
Орган, който
който
издава
издава
удостоверението
удостоверението за
за
квалификация
квалификация

België/
België/
Belgique/
Belgique/

Diploma
Diploma van
van
dierenarts/Diplôme
dierenarts/Diplôme de
de
docteur
docteur en
en médecine
médecine
vétérinaire
vétérinaire

De
De universiteiten/
universiteiten/
Les
Les universités
universités

Диплома
Диплома за
за висше
висше
образование
образование на
на
образователнообразователноквалификационна
квалификационна
степен
степен магистър
магистър по
по
специалност
специалност
„Ветеринарна
„Ветеринарна
медицина“
медицина“ сс
професионална
професионална
квалификация
квалификация
„Ветеринарен
„Ветеринарен лекар“
лекар“

Лесотехнически
Лесотехнически
университет
университет София
София
Факултет
Факултет
Ветеринарна
Ветеринарна
медицина
медицина

Belgien
Belgien

България
България

Свидетелство,
Свидетелство,
което
което
придружава
придружава
удостовереудостоверението
нието

Референтна
Референтна
дата
дата

21.12.
21.12.
1980
1980 г.
г.

De
De bevoegde
bevoegde
Examencommissie
Examencommissie
van
van de
de Vlaamse
Vlaamse
Gemeenschap/Le
Gemeenschap/Le
Jury
Jury compétent
compétent
d’enseignement
d’enseignement de
de
la
la Communauté
Communauté
française
française
01.01.
01.01.
2007
2007 г.
г.

Тракийски
Тракийски
университет
университет Стара
Стара
Загора,
Загора,
Ветеринарномедицинс
Ветеринарномедицинс
ки
ки факултет
факултет
15
15

БРОЙ 18

Česká
republika

ДЪРЖАВЕН

Diplom

o ukončení studia ve
studijním programu
veterinární lékařství
(doktor veterinární
medicíny, MVDr.)

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

Veterinární fakulta
univerzity v České
republice

01.05.

Bevis for
kandidatuddannelsen
i veterinærmedicin
(cand.med.vet.)

Københavns
Universitet

21.12.

Zeugnis über
das Ergebnis des
Dritten Abschnitts der
Tierärztlichen Prüfung
und das
Gesamtergebnis der
Tierärztlichen Prüfung

Der Vorsitzende des
Prüfungsausschusse
s für die
Tierärztliche
Prüfung einer
Universität oder
Hochschule

21.12.

2004 г.

Diplom
o ukončení studia ve
studijním programu
veterinární hygiena
a ekologie (doktor
veterinární medicíny,
MVDr.)
Danmark

Deutschland

Zeugnis über
das Ergebnis der
Tierärztlichen Prüfung
und das
Gesamtergebnis der
Tierärztlichen Prüfung
Eesti

Ελλάς

1980 г.

1980 г.

01.01.
2006 г.

Diplom: täitnud
veterinaarmeditsiini
õppekava

Eesti
Põllumajandusüliko
ol

Loomaarstikraad Degree
in Veterinary Medicine
(DVM)

Eesti Maaülikool

Πτυχίο Κτηνιατρικής

1

2

Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης

01.05.
2004 г.

01.01.
1981 г.

Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας

16
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90

España

ДЪРЖАВЕН

Título de Licenciado en
Veterinaria

Título de Graduado/a en
Veterinaria
France

Hrvatska

Ireland

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

Ministerio de
Educación y Cultura

01.01.
1986 г.

El rector de una
Universidad
El rector de una
Universidad

01.01.
1986 г.

Diplôme d’Etat de
docteur vétérinaire

L’Institut
d’enseignement
supérieur et de
recherche en
alimentation, santé
animale, sciences
agronomiques et de
l’environnement (Vet
Agro Sup);
L’Ecole nationale
vétérinaire,
agroalimentaire et de
l’alimentation, NantesAtlantique (ONIRIS);
L’Ecole nationale
vétérinaire d’Alfort;
L’Ecole nationale
vétérinaire de Toulouse.

Diploma „doktor
veterinarske
medicine/doktorica
veterinarske medicine“

Veterinarski fakultet
Sveučilišta
u Zagrebu

21.12.
1980 г.

01.07.
2013 г.

Diploma of
Bachelor in/of
Veterinary Medicine
(MVB)

21.12.
1980 г.

Diploma of
Membership of the
Royal College of
Veterinary Surgeons
(MRCVS)
Italia

Diploma di laurea in
medicina veterinaria

Università

Diploma di
abilitazione
all’esercizio
della medicina
veterinaria

01.01.
1985 г.

17
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Κύπρος

Latvija

Lietuva

ДЪРЖАВЕН

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

Κτηνιατρικό
Συμβούλιο

01.05.

Veterinārārsta diploms

Latvijas
Lauksaimniecības
Universitāte

01.05.

1

01.05.

1. Aukštojo mokslo
diplomas
(veterinarijos
gydytojo (DVM))

2

Lietuvos Veterinarijos
Akademija

2004 г.

2004 г.

2004 г.

Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas

Diplôme d’Etat de
docteur en médecine
vétérinaire

Jury d’examen
d’Etat

21.12.

Okleveles állatorvos
doktor oklevél (dr. vet)

Felsőoktatási
intézmény

01.05.

Liċenzja ta’ Kirurgu
Veterinarju

Kunsill tal-Kirurġi
Veterinarji

01.05.

Getuigschrift van met
goed gevolg afgelegd
diergeneeskundig/veearts
enijkundig examen


Diplom-Tierarzt

Dyplom lekarza
weterynarii

1980 г.

2004 г.

2004 г.
21.12.
1980 г.

Universität


Magister
medicinae veterinariae
Polska

С Т Р. 9 1

Πιστοποιητικό Εγγραφής
Κτηνιάτρου

2. Magistro diplomas
(veterinarinės
medicinos magistro
kvalifikacinis
laipsnis ir
veterinarijos
gydytojo profesinė
kvalifikacija)
Luxembourg

ВЕСТНИК

1.

Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie

01.01.
1994 г.
01.05.
2004 г.

18

С Т Р.

92

Portugal

ДЪРЖАВЕН


Carta de curso
de licenciatura em
medicina veterinária

ВЕСТНИК

2.

Akademia
Rolnicza we
Wrocławiu1

3.

Uniwersytet
Przyrodniczy we
Wrocławiu2

4.

Akademia
Rolnicza
w Lublinie3

5.

Uniwersytet
Przyrodniczy
w Lublinie4

6.

Uniwersytet
WarmińskoMazurski
w Olsztynie

7.

Uniwersytet
Przyrodniczy
w Poznaniu5

8.

Uniwersytet
Rolniczy im.
Hugona Kołłątaja
w Krakowie oraz
Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie6

Universidade

БРОЙ 18

01.01.
1986 г.


Carta de
mestrado integrado em
medicina veterinária
România

1
2
3
4
5
6
7

Diplomă de licenţă de
doctor medic veterinar

Валидно до 22 ноември 2006 г.
От 23 ноември 2006 г.
Валидно до 10 май 2008 г.
От 11 април 2008 г.
От 1 октомври 2011 г.
От 1 октомври .2012 г.“
От 10 януари .2011 г.

Universităţi

01.01.

Ministerul Educatiei
Nationale7

2007 г.

19

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Slovenija

Diploma, s katero se
podeljuje strokovni
naslov „doktor
veterinarske
medicine/doktorica
veterinarske medicine“

Univerza

Slovensko

Vysokoškolský diplom
o udelení akademického
titulu „doktor
veterinárskeho lekárstva“
(„MVDr.“)

Univerzita

Yliopisto

Sverige

Sveriges
Lantbruksuniversitet

United
Kingdom

Spričevalo
01.05.
o opravljenem
2004 г.
državnem izpitu
s področja
veterinarstva
01.05.
2004 г.

Suomi/Finland Eläinlääketieteen
lisensiaatin
tutkinto/Veterinärmedicin
e licentiatexamen
Veterinärexamen

С Т Р. 9 3

01.01.
1994 г.
01.01.
1994 г.

1. Bachelor of
Veterinary Science
(BVSc)
2. Bachelor of
Veterinary Science
(BVSc)
3. Bachelor of
Veterinary Medicine
(Vet MB)
4. Bachelor of
Veterinary Medicine
and Surgery
(BVM&S)
5. Bachelor of
Veterinary Medicine
and Surgery
(BVMS)
6. Bachelor of
Veterinary Medicine
(BvetMed)
7. Bachelor of
Veterinary Medicine
and Bachelor of
Veterinary Surgery
(B.V.M., B.V.S.)

“

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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10. Приложение № 20 към т. 2 се изменя така:

„Приложение № 20
Удостоверения за професионална квалификация на акушерки
Държава

Удостоверение за
Орган, който издава Професионално
професионална
удостоверението за звание
квалификация
квалификация
België/Belgique/ Diploma van
- De erkende
Vroedvrouw/
vroedvrouw/Diplôme opleidingsinstituten/Le Accoucheuse
Belgien
d’accoucheuse
s établissements
d’enseignement

България

Диплома за висше
образование на
образователноквалификационна
степен „Бакалавър“ с
професионална
квалификация
„Акушерка“
Česká republika
Diplom o ukončení
studia ve studijním
programu
ošetřovatelství ve
studijním oboru
porodní asistentka
(bakalář, Bc.)

- De bevoegde
Examencommissie van
- de Vlaamse
Gemeenschap/Le Jury
compétent
d’enseignement de la
Communauté française
Университет
Акушеркa

Референтн
а дата
23.01.
1983 г.

01.01.
2007 г.

Vysoká škola zřízená Porodní asistentka/ 01.05.
nebo uznaná státem porodní asistent
2004 г.

Vysoká škola zřízená
2 Diplom o ukončení
2
nebo uznaná státem
studia ve studijním
programu porodní
asistence ve studijním
oboru porodní
asistentka (bakalář,
Bc.)
3 Diplom o ukončení
studia ve studijním
oboru diplomovaná
porodní asistentka
(diplomovaný
specialista, DiS.)

3 Vyšší odborná škola
zřízená nebo uznaná
státem

1

БРОЙ 18

Danmark
Deutschland

Eesti

Ελλάς

España

ДЪРЖАВЕН

Bevis for uddannelsen Professionshøjskole
til professionsbachelor
i jordemoderkundskab
Zeugnis über die
Staatlicher
staatliche Prüfung für Prüfungsausschuss
Hebammen und
Entbindungspfleger
Diplom ämmaemanda
- Tallinna
erialal
Meditsiinikool
Ämmaemanda diplom
- Tartu
Meditsiinikool
- Tallinna Tervishoiu
Kõrgkool
- Tartu Tervishoiu
Kõrgkool
Πτυχίο Τμήματος
Τεχνολογικά
Μαιευτικής
Εκπαιδευτικά
Τεχνολογικών
Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)
Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
ΚΑΤΕΕ Υπουργείου
2 Πτυχίο του Τμήματος Εθνικής Παιδείας και
Μαιών της Ανωτέρας Θρησκευμάτων
Σχολής Στελεχών
Υγείας και Κοινων.
Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)
3 Πτυχίο Μαίας
Υ
3 πουργείο Υγείας και
Ανωτέρας Σχολής
Πρόνοιας
Μαιών

-

France

ВЕСТНИК

Título de matrona Ministerio de
Educación y Cultura
Título de asistente
obstétrico
(matrona)
Título de
enfermería
obstétricaginecológica

Diplôme de sagefemme

L’Etat

С Т Р. 9 5

Jordemoder

23.01.
1983 г.

Hebamme

23.01.
1983 г.

Entbindungs
pfleger
Ämmaemand

Μαία

01.05.
2004 г.

23.01.
1983 г.

Μαιευτής

Matrona
Asistente
obstétrico

Sage-femme

01.01.
1986 г.

23.01.
1983 г.

2

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Hrvatska

Svjedodžba
„prvostupnik
(baccalaureus)
primaljstva/sveučilišna
prvostupnica
(baccalaurea)
primaljstva“

Medicinski fakulteti Prvostupnik
sveučilišta u Republici (baccalaureus)
Hrvatskoj
Primaljstva/
Sveučilišta u RepubliciPrvostupnica
(baccalaurea)
Hrvatskoj
Veleučilišta i visoke primaljstva
škole u Republici
Hrvatskoj

01.07.
2013 г.

Ireland

1. Certificate in
Midwifery1

1.
An Bórd
Registered
Altranais (The
Midwife (RM)
Nursing Board) [up
to 1 October 2012];
Bórd Altranais agus
Cnáimhseachais na
hEireann (The
Nursing and
Midwifery Board of
Ireland, NMBI) [from
2 October 2012].

23.01.
1983 г.

2. B.Sc. in Midwifery
approved by the
NMBI2

2.
A third-level
Institution delivering
a Midwifery
education programme
approved by the
NMBI

3. Higher/Postgraduate Diploma in
Midwifery approved
by the NMBI3

3.
Third-level
Institution delivering
Higher/Post-graduate
Diploma in
Midwifery approved
by the NMBI

1

Удостоверението за професионална квалификация се ползва с автоматично признаване,
когато титулярят е гражданин на държава членка и е придобил квалификация в Ирландия.
2
Тази информация относно удостоверението за квалификация е включена с цел да се
гарантира, че лицата, завършили обучение в Ирландия, ще се ползват с автоматично признаване на
квалификацията, без да е необходимо да имат регистрация в Ирландия, доколкото регистрацията не
е част от процеса на квалификация.
3
Тази информация относно удостоверението за квалификация е включена с цел да се
гарантира, че лицата, завършили обучение в Ирландия, ще се ползват с автоматично признаване на
квалификацията, без да е необходимо да имат регистрация в Ирландия, доколкото регистрацията не
е част от процеса на квалификация.

3
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6
7
8

С Т Р. 9 7

1. Diploma
d’ostetrica4
2. Laurea in
ostetricia5

1. Scuole riconosciute Ostetrica8
dallo Stato6
2. Università7

23.01.
1983 г.

Κύπρος

Δίπλωμα στο
μεταβασικό
πρόγραμμα
Μαιευτικής

Νοσηλευτική Σχολή

Εγγεγραμμένη
Μαία

01.05.
2004 г.

Vecmāte

01.05.
2004 г.
01.05.
2004 г.

Lietuva

5

ВЕСТНИК

Italia

Latvija

4

ДЪРЖАВЕН

Diploms par vecmātes Māsu skolas
kvalifikācijas iegūšanu
1. Universitetas
1. Aukštojo mokslo
diplomas,
nurodantis suteiktą
bendrosios praktikos
slaugytojo profesinę
kvalifikaciją, ir
profesinės
kvalifikacijos
pažymėjimas,
nurodantis suteiktą
akušerio profesinę
kvalifikaciją
- Pažymėjimas,
liudijantis
akušerio
profesinę
praktiką
2. Kolegija
2. Aukštojo mokslo
diplomas
(neuniversitetinės
studijos), nurodantis
suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo
profesinę
kvalifikaciją, ir
profesinės
kvalifikacijos
pažymėjimas,
nurodantis suteiktą
akušerio profesinę
kvalifikaciją

Валидно до 2001 г.
От 2001/2002 г.“
Валидно до 2001 г.
От 2001/2002 г.“
Валидно до 2001 г.

Akušeris

4

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

-

ВЕСТНИК
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Pažymėjimas,
liudijantis
akušerio
profesinę
praktiką

3. Aukštojo mokslo
3. Kolegija
diplomas
(neuniversitetinės
studijos), nurodantis
suteiktą akušerio
profesinę
kvalifikaciją
4. Bakalauro diplomas 4. Universitetas
(slaugos bakalauro
kvalifikacinis
laipsnis ir
bendrosios praktikos
augytojo profesinė
kvalifikacija) Ir
Profesinės
kvalifikacijos
pažymėjimas
(akušerio profesinė
kvalifikacija)
5. Profesinio bakalauro 5. Kolegija
diplomas (slaugos
profesinio bakalauro
kvalifikacinis
laipsnis ir
bendrosios praktikos
slaugytojo profesinė
kvalifikacija) Ir
Profesinės
kvalifikacijos
pažymėjimas
(akušerio profesinė
kvalifikacija)
6. Profesinio bakalauro 6. Kolegija
diplomas (akušerijos
profesinio bakalauro
kvalifikacinis
laipsnis ir akušerio
profesinė
kvalifikacija)
5

БРОЙ 18

Luxembourg

Magyarország

ДЪРЖАВЕН

Nederland

Österreich

Ministère de
Sage-femme
l’éducation nationale,
de la formation
professionnelle et des
sports

23.01.

1. Szülésznő
bizonyítvány

1. Iskola/főiskola

01.05.

Szülésznő

1983 г.

2004 г.

Szülésznő oklevél 2. Felsőoktatási
intézmény

Lawrja jew diploma fl- Universita` ta’ Malta Qabla
Istudji tal-Qwiebel

01.05.

Diploma van
verloskundige

Door het Ministerie
van
Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
erkende opleidingsinstellingen

Verloskundige

23.01.

1. HebammenDiplom

1.

Hebamme

2. Diplom über den
Abschluss des
FachhochschulBachelorstudienga
2.
ngs „Hebamme“
Polska

С Т Р. 9 9

Diplôme de sagefemme

2.
Malta

ВЕСТНИК

Dyplom ukończenia
studiów wyższych na
kierunku położnictwo
z tytułem „magister
położnictwa“

-Hebammen
akademie

2004 г.

1983 г.

01.01.
1994 г.

-Bundeshe
bammenlehr
anstalt
Fachhochschula
t

Instytucja
Położna
prowadząca
kształcenie na
poziomie wyższym
uznana przez
właściwe władze
Dyplom ukończenia (Higher education
studiów wyższych
institution recognised
zawodowych na
by the competent
kierunku/specjalności authorities)
położnictwo z tytułem
„licencjat
położnictwa“

01.05.
2004 г.

6

С Т Р.

100

Portugal

România
Slovenija

Slovensko

ДЪРЖАВЕН

1. Diploma de
enfermeiro
especialista em
enfermagem de
saúde materna
e obstétrica
2. Diploma/carta de
curso de estudos
superiores
especializados em
enfermagem de
saúde materna
e obstétrica
3. Diploma (do curso
de pós-licenciatura)
de especialização
em enfermagem de
saúde materna
e obstétrica
Diplomă de licenţă de
moaşă
Diploma, s katero se
podeljuje strokovni
naslov „diplomirana
babica/diplomirani
babičar“
DIPLOM pôrodná
asistencia „bakalár“
(„Bc.“)

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

1. Ecolas de Enfermagem
Enfermeiro
especialista em
enfermagem de
saúde materna
e obstétrica

01.01.
1986 г.

2. Escolas Superiores
de Enfermagem

3.

- Escolas
Superiores de
Enfermagem
- Escolas
Superiores de
Saúde
Universităţi
Moaşă

01.01.
2007 г.
diplomirana
01.05.
1. Univerza
babica/diplomirani
2004 г.
2. Visoka strokovna
babičar
šola

1. Vysoká
Pôrodná asistentka 01.05.
škola /Univerzita
2004 г.

2. Stredná
2 DIPLOM
zdravotnícka škola
diplomovaná pôrodná
asistentka

Suomi/Finland

1.

Kätilön
tutkinto/barnmors
keexamen

Terveydenhuoltoo
ppilaitokset/hälsovård
släroanstalter

2.

2
Sosiaali- ja
Ammattikorkeakoul
terveysalan
ammattikorkeakoulutuut/ Yrkeshögskolor
tkinto, kätilö
(AMK)/yrkeshögskole
examen inom
hälsovård och det
sociala området,
barnmorska (YH)

Kätilö/Barnmorska 01.01.
1994 г.

7

БРОЙ 18

Sverige

ДЪРЖАВЕН

Barnmorskeexamen

United Kingdom A qualification
approved by the
Nursing and
Midwifery Council or
its predecessor bodies
as attesting to the
completion of training
as required for
midwives by Article
40 and the standard of
proficiency as required
for registration as
a Registered Midwife
in its register9

ВЕСТНИК

Universitet eller
Barnmorska
högskola
Education institution Registered
approved by the
Midwife
Nursing and
Midwifery Council or
its predecessor bodies

С Т Р. 1 0 1

01.01.
1994 г.
23.01.
1983 г.

9

Тази информация относно удостоверението за квалификация е включена с цел да се
гарантира, че лицата, завършили обучение в Обединеното кралство, ще се ползват с автоматично
признаване на квалификацията, без да е необходимо да имат регистрация, доколкото регистрацията не
е част от процеса на квалификация.“

8

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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11. Приложение № 22 към т. 2 се изменя така:

„Приложение № 22
Удостоверения за професионална квалификация на фармацевти
Държава

Удостоверение за
професионална
квалификация

België/Belgique/ Diploma van
apotheker/Diplôme de
Belgien
pharmacien

Орган, който
издава
удостоверението
за квалификация
De
universiteiten/Les
universities

Свидетелство,
Референтна
което придружава дата
удостоверението
01.10.1987
година

De bevoegde
Examencommissie
van de Vlaamse
Gemeenschap/Le
Jury compétent
d’enseignement de
la Communauté
française
България

Диплома за висше
Университет
образование на
образователноквалификационна
степен „Магистър“ по
„Фармация“ с
професионална
квалификация
„Магистър-фармацевт“

01.01.2007
година

Česká republika Diplom o ukončení
studia ve studijním
programu farmacie
(magistr, Mgr.)

Farmaceutická
fakulta univerzity
v České republice

01.05.2004

Danmark

Bevis for
kandidatuddannelsen
i farmaci (cand.pharm.)

Det Farmaceutiske
Fakultet,
Københavns
Universitet

01.10.1987

Bevis for
kandidatuddannelsen
i farmaci (cand.pharm.)

Syddansk
Universitet

Zeugnis über die
Staatliche
Pharmazeutische
Prüfung

Zuständige
Behörden

Deutschland

година

година

01.10.1987
година

9
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

Eesti

Diplom proviisori
õppekava läbimisest
Farmaatsiamagister
Master of Science in
Pharmacy (MSc)

Tartu Ülikool

01.05.2004
година

Ελλάς

Άδεια άσκησης
φαρμακευτικού
επαγγέλματος

Περιφέρεια Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση

01.10.1987
година

España

Título de Licenciado en
Farmacia

Ministerio de
Educación y
Cultura

01.10.1987
година

El rector de una
universidad
Título de Graduado/a en El rector de una
Farmacia
Universidad
France

Diplôme d’Etat de
pharmacien

01.01.1986
година

Universités

01.10.1987
година

Farmaceutskobiokemijski
fakultet Sveučilišta
u Zagrebu

01.07.2013
година

Diplôme d’Etat de
docteur en pharmacie
Hrvatska

Diploma ‘magistar
farmacije/magistra
farmacije’

Medicinski fakultet
Sveučilišta u Splitu
Kemijskotehnološki fakultet
Sveučilišta u Splitu
Ireland

1. Certificate of
Registered
Pharmaceutical
Chemist1
Certificate of
Registration as
a Pharmacist2

1. Cumann
Cógaiseoirí na
hEireann

01.10.1987
година

(Pharmaceutical
Society of
Ireland)

1

Удостоверението за професионална квалификация се ползва с автоматично признаване,
когато титулярят е гражданин на държава членка и е придобил квалификация в Ирландия.
2
Удостоверението за професионална квалификация се ползва с автоматично признаване,
когато титулярят е гражданин на държава членка и е придобил квалификация в Ирландия.
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2. A degree in Pharmacy 2. Universities
recognised by the
delivering
Pharmaceutical
degrees in
Society of Ireland3
pharmacy
recognised by
the
Pharmaceutical
Society of
Ireland
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2. Notification
from the
Pharmaceutical
Society of
Ireland that the
person named
therein is the
holder of
a qualification
appropriate for
practicing as
a pharmacist

Italia

Diploma o certificato di Università
abilitazione all’esercizio
della professione di
farmacista ottenuto in
seguito ad un esame di
Stato

01.11.1993
година

Κύπρος

Πιστοποιητικό
Εγγραφής
Φαρμακοποιού

Συμβούλιο
Φαρμακευτικής

01.05.2004
година

Latvija

Farmaceita diploms

Universitātes tipa
augstskola

01.05.2004
година

Lietuva

1. Aukštojo mokslo
Universitetas
diplomas, nurodantis
suteiktą vaistininko
profesinę kvalifikaciją

01.05.2004
година

2. Magistro diplomas
(farmacijos magistro
kvalifikacinis laipsnis
ir vaistininko
profesinė
kvalifikacija)
Luxembourg

Diplôme d’Etat de
pharmacien

Jury d’examen
d’Etat + visa du
ministre de
l’éducation
nationale

01.10.1987
година

3

Тази информация относно удостоверението за квалификация е включена с цел да се
гарантира, че лицата, завършили обучение в Ирландия, ще се ползват с автоматично признаване на
квалификацията, без да е необходимо да имат регистрация в Ирландия. В тези случаи
придружаващото удостоверението свидетелство удостоверява, че са изпълнени всички
квалификационни изисквания.
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Malta

Nederland

Österreich

Polska

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Okleveles gyógyszerész Egyetem
oklevél (magister
pharmaciae, abbrev:
mag. Pharm)

година

Lawrja fil-farmaċija

Universita` ta’
Malta

01.05.2004

Getuigschrift van met
goed gevolg afgelegd
apothekersexamen

Faculteit Farmacie

01.10.1987

Staatliches
Apothekerdiplom

Österreichische
Apothekerkammer

01.10.1994

Dyplom ukończenia
studiów wyższych na
kierunku farmacja
z tytułem magistra

1. Akademia
Medyczna

01.05.2004

01.05.2004

година

година

година

година

2. Uniwersytet
Medyczny
3. Collegium
Medicum
Uniwersytetu
Jagiellońskiego

Portugal

România

Instituição de
Licenciatura em
Ensino Superior
Farmácia
Universitário
Carta de curso de
licenciatura em Ciências
Farmacêuticas
Mestrado Integrado em
Ciências Farmacêuticas
Diplomă de licenţă de
farmacist
Diploma de licență și
master4

Slovenija

4

Diploma, s katero se
podeljuje strokovni
naziv „magister
farmacije/magistra
farmacije“

От 10 януари 2011 г.“

01.10.1987
година
01.01.2007
година

Universităţi

01.01.2007

Ministerul
Educației
Nationale

година

Univerza

Potrdilo
01.05.2004
o opravljenem
година
strokovnem izpitu
za poklic magister
farmacije/magistra
farmacije
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Suomi/Finland

Sverige

ДЪРЖАВЕН

DIPLOM farmácia
magister („Mgr.“)

ВЕСТНИК
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Univerzita

01.05.2004
година

Proviisorin
Yliopisto
tutkinto/Provisorexamen

01.10.1994

Apotekarexamen

01.10.1994
година

United Kingdom Certificate of Registered
Pharmacist5
A degree in pharmacy
approved by either the
General Pharmaceutical
Council (formerly Royal
Pharmaceutical Society
of Great Britain) or the
Pharmaceutical Society
of Northern Ireland6

година

Universitet och
högskolor
Universities
delivering
pharmacy degrees
approved by the
General
Pharmaceutical
Council (formerly
Royal
Pharmaceutical
Society of Great
Britain) or the
Pharmaceutical
Society of
Northern Ireland

Notification from
the General
Pharmaceutical
Council or
Pharmaceutical
Society of
Northern Ireland
confirming
successful
completion of the
approved
pharmacy degree,
12 months
practical training
and a pass of the
registration
assessment.

01.10.1987
година

5

Удостоверението за професионална квалификация се ползва с автоматично признаване,
когато титулярят е гражданин на държава членка и е придобил квалификация в Обединеното
кралство.
6
Тази информация относно удостоверението за квалификация е включена с цел да се
гарантира, че лицата, завършили обучение в Обединеното кралство, ще се ползват с автоматично
признаване на квалификацията, без да е необходимо да имат регистрация. В тези случаи
придружаващото удостоверението свидетелство удостоверява, че са изпълнени всички
квалификационни изисквания.“
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12.
Приложение
№№
2323
към
т. 2т.се2 изменя
така:
12.
Приложение
към
се изменя
така:
„Приложение № 23
Удостоверение за професионална квалификация на архитекти, признати съгласно член 46
Държава

Удостоверение
за
професионална
квалификация

Орган, който
Свидетелство, което
издава
придружава
удостоверението за удостоверението
квалификация

België/Bel 1. Architect/Arch 1. Nationale
gique/
itecte
hogescholen
voor
Belgien
architectuur/Ecol
es nationales
supérieures
d’architecture
2. Architect/Arch 2. Hogereitecte
architectuurinstituten/Institut
s supérieurs
d’architecture
3. Architect/Arch 3. Hogerearchitectuuritecte
instituten/Institut
s supérieurs
d’architecture
4. Architect/Arch 4. Koninklijke
itecte
Academies voor
Schone
Kunsten/Académ
ies royales des
Beaux-Arts
5. Architect/Arch 5. SintLucasscholen/Ec
itecte
oles Saint-Luc
6. Burgerlijke
6. Faculteiten
ingenieurToegepaste
architect/
Wetenschappen
Ingénieur Civil
van de
Architecte
Universiteiten/Fa
cultés des
sciences
appliquées des
universités

Референтна
академична
година

Certificat de stage
1988/1989 г.
délivré par l’Ordre des
Architectes/Stagegetuig
schrift afgeleverd door
de Orde van Architecten
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 „Faculté
Polytechnique“
van Mons
7. K.U. Leuven,
7. Burgerlijk
faculteit
Ingenieuringenieurswetens
Architect (Ir.
chappen
Arch.)
8. Vrije
8. Burgerlijk
Universiteit
IngenieurBrussel, faculteit
Architect (Ir.
ingenieurswetens
Arch.)
chappen
9. Master
Ingénieur Civil 9. Faculté
Polytechnique de
Architecte, à
Mons
finalité
spécialisée
България

Česká
republika

Магистър 
специалност
„Архитектура“

Architektura
a urbanismus

- Университет по
архитектура,
строителство
и геодезия 
София,
Архитектурен
факултет
- Варненски
свободен
университет
„Черноризец
Храбър“, Варна,
Архитектурен
факултет
- Висше
строително
училище „Любен
Каравелов“,
Архитектурен
факултет
- Fakulta
architektury,
České vysoké
učení technické
(ČVUT) v Praze
- Vysoké učení
technické v Brně,
Fakulta
architektury
- Technická
univerzita

БРОЙ 18

2004/2005 г.

2004/2005 г.

2008/2009 г.

Свидетелство,
издадено от
компетентната
Камара на
архитектите,
удостоверяващо
изпълнението на
предпоставките,
необходими за
регистрация като
архитект с пълна
проектантска
правоспособност
в регистъра на
архитектите

Osvědčení o splnění
kvalifikačních
požadavků pro
samostatný výkon
profese architekta
vydané Českou
komorou architektů

2010/2011 г.

2007/2008 г.

2009/2010 г.

2007/2008 г.
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ДЪРЖАВЕН

Inženýr
architekt
(Ing.Arch.)

Danmark

ВЕСТНИК

v Liberci, Fakulta
umění
a architektury
- Vysoká škola
uměleckoprůmysl
ová v Praze

Magistr umění
- Akademie
v oboru
výtvarných umění
architektura
v Praze
(MgA.)
Magistr umění
v oboru
Architektonická
tvorba, MgA
Bevis for
- Kunstakademiets
kandidatuddanne
Arkitektskole
lsen i arkitektur
i København
(cand.arch.)
- Arkitektskolen
i Århus

Deutschlan Diplomd
Ingenieur,
DiplomIngenieur Univ

С Т Р. 1 0 9

2007/2008 г.

1988/1989 г.

Bescheinigung einer
1988/1989 г.
- Universitäten
(Architektur/Hoch zuständigen
Architektenkammer
bau)
über die Erfüllung der
- Technische
Qualifikationsvorausset
Hochschulen
zungen im Hinblick auf
(Architektur/Hoch
eine Eintragung in die
bau)
Architektenliste
- Technische
Universitäten
(Architektur/Hoch
bau)
- UniversitätenGesamthochschul
en
(Architektur/Hoch
bau)
- Hochschulen für
bildende Künste
- Hochschulen für
Künste

DiplomIngenieur,
DiplomIngenieur FH

- Fachhochschulen
(Architektur/Hoch
bau)
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- UniversitätenGesamthochschul
en
(Architektur/Hoch
bau) bei
entsprechenden
Fachhochschulstu
diengängen
Master of Arts 
M.A.

- Hochschule
Bremen —
University of
applied Sciences,
Fakultät
Architektur, Bau
und Umwelt —
School of
Architecture
Bremen
- Fachhochschule
Münster
(University of
Applied
Sciences) —
Muenster School
of Architecture
- Georg-SimonOhm-Hochschule
Nürnberg Fakultät
Architektur
- Hochschule
Anhalt
(University of
Applied Sciences)
Fachbereich
Architektur,
Facility
Management und
Geoinformation
- Hochschule
Regensburg
(University of
Applied
Sciences),
Fakultät für
Architektur
- Technische
Universität

2003/2004 г.

2000/2001 г.

2005/2006 г.

2010/2011 г.

2007/2008 г.

2009/2010 г.
101
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München,
Fakultät für
Architektur
- Hochschule
Lausitz,
Studiengang
Architektur,
Fakultät für
Bauen „seit Juli
2013:
Brandenburgische
Technische
Universität
CottbusSenftenberg“

С Т Р. 1 1 1

2009/2010 г.

- Fachhochschule
Lübeck,
University of
Applied Sciences,
Fachbereich
Bauwesen

2004/2005 г.

- Fachhochschule
für Technik und
Wirtschaft
Dresden, Fakultät
Bauingenieurwes
en/ Architektur

2005/2006 г.

- Fachhochschule
Erfurt/University
of Applied
Sciences

2006/2007 г.

- Hochschule
Augsburg/Augsbu
rg University of
Applied Sciences

2005/2006 г.

- Hochschule
Koblenz, Fachbereich Bauwesen
- Hochschule
München/Fakultät
für Architektur
- Hochschule für
Technik Stuttgart,
Fakultät
Architektur und
Gestaltung

2004/2005 г.
2005/2006 г.

2005/2006 г.
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- SRH Hochschule
Heidelberg

2013/2014 г.

- Staatliche
Akademie der
Bildenden Künste
Stuttgart,
Fachbereich
Architektur

2006/2007 г.

- Hochschule
Konstanz
Technik,
Wirtschaft und
Gestaltung
(HTWG)

2014/2015 г.

Hochschule Trier
Fachbereich
Gestaltung —
Fachrichtung
Master of Arts (in Architektur
Kombination mit
einem
Bachelorabschluss
Technische
in Architektur)
Hochschule
Mittelhessen
(University of
Master of
Applied Sciences)
Engineering (in
Kombination mit Fachbereich
Bauwesen
einem
Bachelorabschluss - Hochschule
Anhalt
in Engineering)
(University of
Applied Sciences)
Fachbereich Architektur, Facility
Bachelor of
Management und
Arts — B.A.
Geoinformation
- Technische
Universität
München,
Fakultät für
Architektur
- Alanus
Hochschule für
Kunst und
Gesellschaft,
Bonn

2007/2008 г.

2010/2011 г.

2010/2011 г.

2009/2010 г.

2007/2008 г.
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Eesti
Ελλάς

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

- Hochschule
Konstanz
Technik,
Wirtschaft und
Gestaltung
(HTWG)
Hochschule
Bochum,
Fachbereich
Bachelor of
Architektur
Sciences (B.Sc.)
- Universität
Stuttgart, Fakultät
1: Architektur und
Stadtplanung
- Leibniz
Universität
Master of Science
Hannover,
Fakultät für
Architektur und
Landschaft
- Fachhochschule
Aachen,
Fachbereich
Architektur
- BauhausMaster of Science
Universität
(M.Sc.) in
Weimar
Kombination mit
- Bauhausdem Bachelor of
Universität
Science (B.Sc.)
Weimar, Fakultät
Architektur
- BauhausUniversität
Weimar, Fakultät
Architektur und
Urbanistik
Arhitektuurimagi Eesti
ster
Kunstiakadeemia
Δίπλωμα
- Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο
Αρχιτέκτονα 
(ΕΜΠ), τμήμα
Μηχανικού
αρχιτεκτόνων 
μηχανικών
- Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
(ΑΠΘ), τμήμα
αρχιτεκτόνων 

С Т Р. 1 1 3

2014/2015 г.

2003/2004 г.

2009/2010 г.

2011/2012 г.

2009/2010 г.

2005/2006 г.
2008/2009 г.

2013/2014 г.

2006/2007 г.
Βεβαίωση που χορηγεί
το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας
(ΤΕΕ) και η οποία
επιτρέπει την άσκηση
δραστηριοτήτων στον
τομέα της
αρχιτεκτονικής

1988/1989 г.
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España

ДЪРЖАВЕН

Título oficial de
arquitecto

ВЕСТНИК

μηχανικών της
Πολυτεχνικής
σχολής
- Πανεπιστήμιο
Πατρών, τμήμα
αρχιτεκτόνων 
μηχανικών της
Πολυτεχνικής
σχολής
- Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας,
Πολυτεχνική
Σχολή, Τμήμα
Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών
- Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο
Θράκης,
Πολυτεχνική
Σχολή, Τμήμα
Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών
Πολυτεχνείο
Κρήτης, Σχολή
Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών
Rectores de las
universidades
enumeradas
a continuación:
- Universidad
politécnica de
Cataluña, escuelas
técnicas
superiores de
arquitectura de
Barcelona o del
Vallès
- Universidad
politécnica de
Madrid, escuela
técnica superior
de arquitectura de
Madrid
- Escuela de
Arquitectura de la
Universidad de
Las
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2003/2004 г.

1999/2000 г.

1999/2000 г.

2004/2005 г.

1988/1989 г.
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Palmas de Gran
Canaria
- Universidad
politécnica de
Valencia, escuela
técnica superior
de arquitectura de
Valencia
- Universidad de
Sevilla, escuela
técnica superior
de arquitectura de
Sevilla
- Universidad de
Valladolid,
escuela técnica
superior de
arquitectura de
Valladolid
- Universidad de
Santiago de
Compostela,
escuela técnica
superior de
arquitectura de La
Coruña
- Universidad del
País Vasco,
escuela técnica
superior de
arquitectura de
San Sebastián
- Universidad de
Navarra, escuela
técnica superior
de arquitectura de
Pamplona
- Universidad de
A Coruña
- Universidad de
Granada, Escuela
Técnica Superior
de Arquitectura
de Granada.
- Universidad de
Alicante, escuela
politécnica

1991/1992 г.
1994/1995 г.

1997/1998 г.
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superior de
Alicante
- Universidad
Europea de
Madrid

БРОЙ 18

1998/1999 г.

- Universidad
Ramón Llull,
escuela técnica
superior de
arquitectura de La
Salle
- Universidad
politécnica de
Cataluña, escuela
técnica superior
de arquitectura de
Barcelona

1999/2000 г.

- Universidad
Alfonso X El
Sabio, centro
politécnico
superior de
Villanueva de la
Cañada
- Universidad de
Alcalá (Escuela
de Arquitectura)
- Universidad
Internacional de
Cataluña, Escuela
Técnica Superior
de Arquitectura
- Universidad
S.E.K. de
Segovia, centro
de estudios
integrados de
arquitectura de
Segovia
- Universidad
Camilo José Cela
de Madrid
- Universidad San
Pablo CEU
- Universidad CEU
Cardenal Herrera,
Valencia-Escuela

2000/2001 г.
2001/2002 г.
2002/2003 г.
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Superior de
Enseñanzas
Técnicas
- Universidad Rovira
i Virgili
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2005/2006 г.

- Universidad de
Málaga. Escuela
Técnica Superior de
Arquitectura
- Universidad de
Girona. Escuela
Politécnica
Superior
- Universidad
Pontificia de
Salamanca

Título de
Graduado/a en
Arquitectura

- Universidad
Francisco de
Vitoria
2006/2007 г.

2006/2007 г.

- IE Universidad.
Escuela Técnica
Superior de
Estudios
Integrados de
Arquitectura

2009/2010 г.

- IE Universidad,
Escuela Técnica
Superior de
Estudios
Integrados de
Arquitectura

2008/2009 г.

- Universidad de
Zaragoza. Escuela
de Ingeniería y
Arquitectura
- Universidad
Europea de Madrid

2009/2010 г.

- Universitat
Internacional de
Catalunya
- Universidad San
Jorge (Zaragoza)
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- Universidad de
Navarra
- Universidad de
Girona. Escuela
Politécnica
Superior
- Universitat Ramon
Llull, la Salle
- Universidad San
Pablo CEU 
Madrid

2010/2011 г.

- Universitat
Politècnica de
València
- Universidad de
A Coruña. Escuela
Técnica Superior de
Arquitectura de
A Coruña
- Universidad Rovira
i Virgili
- Universidad
Cardenal Herrera
CEU
- Universidad
Francisco de
Vitoria
- Universidad de
Málaga. Escuela
Técnica Superior de
Arquitectura
- Universidad de Las
Palmas de Gran
Canaria. Escuela de
Arquitectura
- Universidad de
Castilla La Mancha.
Escuela de
Arquitectura
- Universidad Camilo
José Cela de
Madrid
- Universidad de
Alicante, escuela
109
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politécnica
superior de
Alicante
- Universidad de
Sevilla, escuela
técnica superior de
arquitectura de
Sevilla
- Universitat
Politècnica de
Catalunya
- Universidad
Politécnica de
Madrid. Escuela
Técnica Superior
de Arquitectura de
Madrid

Graduado en
fundamentos de
- Universidad
la
Antonio de Nebrija
arquitectura + Má
- Universidad de
ster en
Zaragoza, Escuela
Arquitectura
de Ingeniería y
Arquitectura

2010/2011 г.

2011/2012 г.

- Escuela Técnica
Superior de
Arquitectura —
Universidad del
Pais Vasco/Euskal
Herriko
Unibertsitatea
- Universidad
Europea de Madrid
- Universidad
Politécnica de
Valencia. Escuela
Técnica Superior
de Arquitectura

2014/2015 г.

- Universidad de
Alicante, escuela
politécnica superior
de Alicante
- Universidad de
Alcalá de Henares.

2015/2016 г.
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Escuela Politécnica
de Alcalá de
Henares
- Universidad de
A Coruña. Escuela
Técnica Superior
de Arquitectura de
A Coruña

France

- Universidad
Cardenal Herrera
CEU

2016/2017 г.

- Universidad
Europea de
Valencia

2013/2014 г.

- Universidad
Europea de
Canarias

2012/2013 г.

1. Diplôme
1.Le ministre chargé
d’architecte
de l’architecture
DPLG, y
compris dans
le cadre de la
formation
professionnell
e continue et
de la
promotion
sociale.
2. Diplôme
d’architecte
ESA

2.Ecole spéciale
d’architecture de
Paris

3. Diplôme
d’architecte
ENSAIS

3. Ecole nationale
supérieure des arts et
industries de
Strasbourg, section
architecture

4. Diplôme
d’Etat
d’architecte
(DEA)

4.Ecole Nationale
Supérieure
d’Architecture et de
Paysage de
Bordeaux
(Ministère chargé

1988/1989 г.

2005/2006 г.
Habilitation de
l’architecte diplômé
d’Etat à l’exercice de
la maîtrise d’œuvre en
son nom propre
(HMONP)
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de l’architecture et (Ministère chargé de
Ministère chargé de l’architecture)
l’enseignement
supérieur)
Ecole Nationale
Supérieure
d’Architecture de
Bretagne Ministère
chargé de
l’architecture et
Ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)

2005/2006 г.

Ecole nationale
supérieure
d’architecture de
Clermont-Ferrand
(Ministère chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)

2004/2005 г.

Ecole nationale
supérieure
d’architecture de
Grenoble (Ministère
chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)

2004/2005 г.

Ecole nationale
supérieure
d’architecture et de
paysage de Lille
(Ministère chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)

2004/2005 г.

Ecole nationale
supérieure
d’architecture de

2004/2005 г.
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Lyon (Ministère
chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)
Ecole nationale
supérieure
d’architecture de
Marne La Vallée
(Ministère chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)

2004/2005 г.

Ecole nationale
supérieure
d’architecture de
Marseille (Ministère
chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)

2005/2006 г.

Ecole nationale
supérieure
d’architecture de
Montpellier
(Ministère chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)

2004/2005 г.

Ecole nationale
supérieure
d’architecture de
Nancy (Ministère
chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)

2004/2005 г.
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Ecole nationale
supérieure
d’architecture de
Nantes (Ministère
chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)
Ecole nationale
supérieure
d’architecture de
Normandie
(Ministère chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)
Ecole nationale
supérieure
d’architecture de
Paris-Belleville
(Ministère chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)
Ecole nationale
supérieure
d’architecture de
Paris-La Villette
(Ministère chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)
Ecole nationale
supérieure
d’architecture de
Paris Malaquais
(Ministère chargé de
l’architecture et
ministère chargé de

С Т Р. 1 2 3

2005/2006 г.

2004/2005 г.

2005/2006 г.

2006/2007 г.

2005/2006 г.
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l’enseignement
supérieur)
Ecole nationale
supérieure
d’architecture de
Paris Val-de-Seine
(Ministère chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)
Ecole nationale
supérieure
d’architecture de
Saint-Etienne
(Ministère chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)
Ecole nationale
supérieure
d’architecture de
Strasbourg
(Ministère chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)
Ecole nationale
supérieure
d’architecture de
Toulouse (Ministère
chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)
Ecole nationale
supérieure
d’architecture de
Versailles
(Ministère chargé

2004/2005 г.

2004/2005 г.

2005/2006 г.

2004/2005 г.

2004/2005 г.
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de l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)
Diplôme d’Etat
d’architecte
(DEA), dans le
cadre de la
formation
professionnelle
continue

Ecole nationale
supérieure
d’architecture de
Lyon (Ministère
chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)
Ecole nationale
supérieure
d’architecture de
Marseille (Ministère
chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)

2006/2007 г.

2006/2007 г.

Ecole nationale
supérieure
d’architecture de
Montpellier
(Ministère chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)

2006/2007 г.

Ecole nationale
supérieure
d’architecture de
Nantes (Ministère
chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)

2006/2007 г.

Ecole nationale
supérieure

2006/2007 г.
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d’architecture de
Strasbourg
(Ministère chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)
5. Diplôme
d’études de
l’école
spéciale
d’architecture
Grade 2
équivalent au
diplôme d’Etat
d’architecte

5.Ecole spéciale
d’architecture
(Ministère chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)

6.Institut national des
6. Diplôme
sciences appliquées
d’architecte
de Strasbourg
INSA de
(INSA) (Ministère
Strasbourg
chargé de
équivalent au
diplôme d’Etat l’architecture et
ministère chargé de
d’architecte
l’enseignement
conférant le
supérieur)
grade de
master
(parcours
architecte)
Institut national des
Diplôme
d’architecte sciences appliquées de
Strasbourg (INSA)
INSA de
(Ministère chargé de
Strasbourg
équivalent au l’architecture et
diplôme d’Etat ministère chargé de
d’architecte l’enseignement
conférant le supérieur)
grade de
master
(parcours

Diplôme d’architecte 2006/2007 г.
de l’ESA habilitant à
exercer la maitrise
d’œuvre en son nom
propre, équivalent à
l’habilitation de
l’architecte diplômé
d’Etat à l’exercice de
la maîtrise d’œuvre en
son nom propre,
reconnu par le
Ministère chargé de
l’architecture
2005/2006 г.
Habilitation de
l’architecte de l’INSA
à exercer la maîtrise
d’œuvre en son nom
propre équivalent à
l’HMONP, reconnue
par le ministère chargé
de l’architecture

Institut national des
2005/2006 г.
sciences appliquées de
Strasbourg (INSA)
(Ministère chargé de
l’architecture et
ministère chargé de
l’enseignement
supérieur)
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d’architecte
pour
ingénieur)
Hrvatska

Ireland

Magistar/Magistr
ica
inženjer/inženjer
ka arhitekture
i urbanizma

Magistar/Magistrica
inženjer/inženjerka
arhitekture
i urbanizma

Diploma; Dopunska
isprava o studiju;
Potvrda HKA da
podnositelj zahtjeva
ispunjava
kvalifikacijske uvjete

Magistar/Magistr
ica
inženjer/inženjer
ka arhitekture
i urbanizma

Magistar/Magistrica
inženjer/inženjerka
arhitekture
i urbanizma

Potvrda Hrvatske
2016/2017 г.
komore arhitekata da
podnositelj zahtjeva
zadovoljava uvijete za
upis u komoru.

1. National University
1. Degree of
of Ireland to
Bachelor of
architecture
Architecture
graduates of
(B.Arch. NUI)
University College
Dublin

2. Degree of
Bachelor of
Architecture
(B.Arch.)
(Previously,
until 2002 —
Degree
standard
diploma in
architecture
(Dip. Arch))
3. Certificate of
associateship
(ARIAI)
4. Certificate of
membership
(MRIAI)
5. Degree of
Bachelor of
Architecture
(Honours)
(B.Arch.
(Hons) UL)

2. Dublin Institute of
Technology, Bolton
Street, Dublin
(College of
Technology, Bolton
Street, Dublin)

Certificate of
fulfilment of
qualifications
requirements for
professional
recognition as an
architect in Ireland
issued by the Royal
Institute of Architects
of Ireland (RIAI)

2005/2006 г.

1988/1989 г.

3. Royal Institute of
Architects of
Ireland
4. Royal Institute of
Architects of
Ireland
5. University of
Limerick

2005/2006 г.
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Bachelor of
Architecture
(Honours)
(B.Arch.
(Hons) WIT)
Italia1

Laurea in
architettura

ВЕСТНИК

6. Waterford Institute
of Technology

БРОЙ 18

2005/2006 г.

Diploma di
1988/1989 г.
abilitazione
all’esercizio
- Università di
indipendente della
Catania — Sede di
professione che viene
Siracusa
rilasciato dal
- Università di Chieti ministero della
Pubblica istruzione
- Università di Ferrara
(ora Ministero
- Università di Firenze dell’istruzione,
dell’università e della
- Università di
ricerca) dopo che il
Genova
candidato ha
- Università di Napoli sostenuto con esito
Federico II
positivo l’esame di
- Università di Napoli Stato davanti ad una
commissione
II
competente
- Università di
Palermo
- Università di
Camerino

- Università di Parma
- Università di Reggio
Calabria
- Università di Roma
„La Sapienza“
- Università di Roma
III
- Università di Trieste
- Politecnico di Bari
- Politecnico di
Milano
- Politecnico di Torino
- Istituto universitario
di architettura di
Venezia

1

Двете наименования „Università degli studi di (име на града)“ и „Università di (име на града)“ са
равнозначни и обозначават един и същ университет“.
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- Università degli
Studi
„Mediterranea“ di
Reggio Calabria

2000/2001 г.

Laurea in
ingegneria
edile 
architettura

- Università
dell’Aquila
- Università di Pavia
- Università di Roma
„La Sapienza“

1998/1999 г.

Laurea
specialistica in
ingegneria
edile 
architettura

- Università
dell’Aquila
- Università di Pavia
- Università di Roma
„La Sapienza“
- Università di
Ancona
- Università di
Basilicata Potenza
- Università di Pisa
- Università di
Bologna
- Università di
Catania
- Università di
Genova
- Università di
Palermo
- Università di Napoli
Federico II
- Università di
Roma  Tor Vergata
- Università di Trento
- Politecnico di Bari
- Politecnico di
Milano
- Università degli
studi di Brescia
- Università degli
Studi di Cagliari

2000/2001 г.

2001/2002 г.
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- Università
Politecnica delle
Marche
- Università degli
studi della Calabria
- Università degli
studi di Salerno
Laurea
magistrale in
ingegneria
edile —
architettura

- Università
dell’Aquila
- Università di Pavia
- Università di Roma
„La Sapienza“
- Università di Pisa
- Università di
Bologna
- Università di
Catania
- Università di
Genova
- Università di
Palermo
- Università di Napoli
Federico II
- Università di
Roma  Tor Vergata
- Università di Trento
- Politecnico di Bari
- Politecnico di
Milano
- Università degli
studi di Salerno
- Università degli
studi della Calabria
- Università degli
studi di Brescia
- Università
Politecnica delle
Marche
- Università degli
Studi di Perugia
- Università degli
Studi di Padova

БРОЙ 18

2002/2003 г.

2003/2004 г.
2005/2006 г.

2004/2005 г.

2010/2011 г.
2004/2005 г.
2004/2005 г.
2004/2005 г.

2006/2007 г.
2008/2009 г.
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- Università degli
Studi di Genova
Laurea
- Prima Facoltà di
specialistica
Architettura
quinquennale in
dell’Università di
Architettura
Roma „La
Sapienza“
- Università di Ferrara

С Т Р. 1 3 1

2014/2015 г.

1998/1999 г.

1999/2000 г.

- Università di
Genova
- Università di
Palermo
- Politecnico di
Milano
- Politecnico di Bari

Laurea
magistrale
quinquennale in
Architettura

- Università di
Firenze

2001/2002 г.

- Prima Facoltà di
Architettura
dell’Università di
Roma „La
Sapienza“

2004/2005 г.

- Università di Ferrara
- Università di
Genova
- Università di
Palermo
- Politecnico di Bari
- Università di Firenze
- Politecnico di
Milano
Laurea
specialistica in
architettura
(Progettazione
architettonica)

- Università di Roma
Tre

2001/2002 г.

Università degli Studi
di Napoli „Federico
II“

2005/2006 г.
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Laurea
magistrale in
architettura
(Progettazione
architettonica)

Università di Roma Tre

2004/2005 г.

Laurea
specialistica in
Architettura

- Università di Napoli
II

2001/2002 г.

- Politecnico di
Milano II
- Facoltà di
architettura
dell’Università degli
Studi G.
D’Annunzio di
Chieti-Pescara
- Facoltà di
architettura,
Pianificazione
e Ambiente del
Politecnico di
Milano
- Facoltà di
Architettura
dell’Università degli
studi di Trieste
- Facoltà di
Architettura di
Siracusa, Università
di Catania
- Facoltà di
architettura,
Università degli
Studi di Parma
- Facoltà di
Architettura,
Università di
Bologna
- Università IUAV di
Venezia

2002/2003 г.

- Politecnico di
Torino
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Architettura Valle
Giulia, Università
degli Studi di Roma
„La Sapienza“
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2004/2005 г.

- Università degli
Studi di Camerino
- Università di Napoli
Federico II
- Università degli
Studi
„Mediterranea“ di
Reggio Calabria

Laurea
Specialistica in
Architettura
(Progettazione
Urbanistica)

- Università degli
Studi di Sassari
- Università degli
Studi
„Mediterranea“ di
Reggio Calabria

2005/2006 г.
2005/2006 г.

Laurea
Specialistica in - Università di Firenze
Progettazione
dell’Architettura

2001/2002 г.

Laurea
magistrale in
Architettura

2004/2005 г.

- Politecnico di
Milano II
- Università di Napoli
II
- Università di Napoli
Federico II
- Facoltà di
architettura
dell’Università degli
Studi G.
D’Annunzio di
Chieti-Pescara
- Facoltà di
architettura,
Pianificazione
e Ambiente del
Politecnico di
Milano
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- Università IUAV di
Venezia
- Facoltà di
Architettura,
Università di
Bologna
- Facoltà di
Architettura,
Università di
Bologna
- Facoltà di
architettura,
Università degli
Studi di Parma
- Facoltà di
architettura
dell’Università degli
Studi di Trieste
- Università degli
Studi di Trieste
- Università degli
Studi di Camerino
- Università degli
Studi di Enna
„Kore“
- Università degli
Studi di Firenze
- Università degli
Studi di Cagliari
- Università degli
Studi di Udine
- Università degli
Studi
„Mediterranea“ di
Reggio Calabria
- Università degli
Studi di Sassari
- Università degli
Studi della
Basilicata
- Università degli
Studi di Genova
Laurea
specialistica in

Facoltà „Ludovico
Quaroni“

БРОЙ 18

2014/2015 г.
2006/2007 г.
2004/2005 г.
2008/2009 г.

2009/2010 г.

2010/2011 г.

2014/2015 г.

2000/2001 г.
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architettura progettazione
architettonica
e urbana

dell’Università degli
Studi „La Sapienza“
di Roma

Laurea
Magistrale in
architettura progettazione
architettonica
e urbana

Facoltà „Ludovico
Quaroni“
dell’Università degli
Studi „La Sapienza“
di Roma

2004/2005 г.

Laurea
Specialistica in
Architettura
(Progettazione
Urbana)

Università di Roma
Tre

2001/2002 г.

Università di Roma
Tre

2004/2005 г.

Politecnico di Torino

2002/2003 г.

Politecnico di Milano
(Facoltà di
Architettura civile)

2001/2002 г.

Politecnico di Milano
(Facoltà di Architettura
civile)

2004/2005 г.

Università degli Studi
di Cagliari

2005/2006 г.

Laurea
Magistrale in
Architettura
(Progettazione
Urbana)
Laurea
Specialistica in
Architettura
(Progettazione
urbana
e territoriale)
Laurea
Specialistica in
architettura
(Architettura
delle
costruzioni)
Laurea
magistrale in
architettura
(Architettura
delle
costruzioni)
Laurea
Specialistica
Architettura
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delle
Costruzioni
Laurea
Specialistica in
Architettura
(Restauro)

Laurea
Magistrale in
Architettura
(Restauro)

Laurea
Specialista in
Architettura
(costruzione)
Laurea
Specialistica in
Architettura
(Restauro
e Valorizzazione
)
Laurea
Specialistica in
Architettura

- Facoltà di
architettura di Valle
Giulia
dell’Università degli
Studi „La Sapienza“
di Roma
- Università degli
Studi di Roma Tre Facoltà di
Architettura
- Università degli
Studi di Napoli
„Federico II“

2004/2005 г.

2001/2002 г.

2005/2006 г.

- Facoltà di
architettura di Valle
Giulia
dell’Università degli
Studi „La Sapienza“
di Roma
- Università degli
Studi di Roma Tre Facoltà di
Architettura
- Università degli
Studi di Napoli
„Federico II“

2004/2005 г.

Politecnico di Torino

2002/2003 г.

Politecnico di Torino

2005/2006 г.

Politecnico di Torino

2009/2010 г.

2004/2005 г.

2005/2006 г.
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(Ambiente
e Paesaggio)
Laurea
Specialistica in
Architettura
(Nuove Qualità
delle Costruzioni
e dei Contesti)

Università degli Studi
della Campania „Luigi
Vanvitelli“ (Seconda
Università degli Studi
di Napoli)2

2007/2008 г.

Laurea
Magistrale in
Architettura
e Ingegneria
Edile

Università degli Studi
della Campania „Luigi
Vanvitelli“ (Seconda
Università degli Studi
di Napoli)3

2009/2010 г.

Laurea
Magistrale in
Architettura
e Progetto
dell’Ambiente
Urbano

Università degli Studi
della Campania „Luigi
Vanvitelli“ (Seconda
Università degli Studi
di Napoli)4

2009/2010 г.

Laurea
Magistrale in
Architettura —
Progettazione
degli Interni
e per
l’Autonomia

Università degli Studi
della Campania „Luigi
Vanvitelli“ (Seconda
Università degli Studi
di Napoli)

2011/2012 г.

Laurea
Magistrale in
Architettura —
Progettazione
architettonica

Università degli Studi
di Napoli „Federico
II“
- Politecnico di
Torino

2004/2005 г.

2013/2014 г.

2

От октомври 2016 г. наименованието бе променено на „Università degli Studi della Campania „Luigi
Vanvitelli“.
3
От октомври 2016 г. наименованието бе променено на „Università degli Studi della Campania „Luigi
Vanvitelli“.
4
От октомври 2016 г. наименованието бе променено на „Università degli Studi della Campania „Luigi
Vanvitelli“.
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Laurea
Magistrale in
Architettura
e Città,
Valutazione
e progetto

Università degli Studi
di Napoli „Federico
II“

Laurea
Specialistica in
Architettura
e Città,
Valutazione
e progetto

Università degli Studi
di Napoli „Federico
II“

Laurea
Magistrale in
Architettura —
Arredamento
e Progetto

Università degli Studi
di Napoli „Federico
II“

Laurea
Magistrale in
Architettura
Manutenzione
e Gestione

Università degli Studi
di Napoli „Federico
II“

Laurea
Magistrale in
Architettura

Politecnico di Torino

Laurea
Politecnico di Torino
Magistrale in
Architettura per
il Progetto
Sostenibile
Laurea
Politecnico di Torino
Magistrale in
Architettura per
il Restauro e la
Valorizzazione
del Patrimonio

БРОЙ 18

2004/2005 г.

2007/2008 г.

2008/2009 г.

2008/2009 г.

2010/2011 г.

2010/2011 г.

2010/2011 г.
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Laurea
Politecnico di Torino
Magistrale
Architettura per
la Sostenibilità

2010/2011 г.

Laurea
Politecnico di Torino
Magistrale
Architettura per
l’Ambiente
Costruito

2010/2011 г.

Laurea
Magistrale in
Architettura
e Culture del
Progetto

Università IUAV di
Venezia

2013/2014 г.

Laurea
Magistrale in
Architettura
e Innovazione

Università IUAV di
Venezia

2013/2014 г.

Laurea
Università IUAV di
Magistrale in
Venezia
Architettura per
il Nuovo
e l’Antico

2013/2014 г.

Laurea
Magistrale in
Architettura —
Restauro

2013/2014 г.

Università degli Studi
„Mediterranea“ di
Reggio Calabria

Δίπλωμα
- Πανεπιστήμιο
Αρχιτέκτονα —
Κύπρου
Μηχανικού στην
αρχιτεκτονική

Professional
Diploma in
Architecture

- University of
Nicosia

Βεβαίωση που
2005/2006 г.
εκδίδεται από το
Επιστημονικό και
Τεχνικό Επιμελητήριο
Κύπρου (ΕΤΕΚ)
η οποία επιτρέπει την
άσκηση
δραστηριοτήτων στον 2006/2007 г.
τομέα της
αρχιτεκτονικής

130

С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

Δίπλωμα
Αρχιτεκτονικής
(5 έτη)

- Frederick
University, Σχολή
Αρχιτεκτονικής,
Καλών και
Εφαρμοσμένων
Τεχνών του
Πανεπιστημίου
Frederick

Δίπλωμα
Αρχιτέκτονα
Μηχανικού (5
ετούς φοίτησης)

- Frederick
University, Σχολή
Αρχιτεκτονικής,
Καλών και
Εφαρμοσμένων
Τεχνών του
Πανεπιστημίου
Frederick

Δίπλωμα
Αρχιτέκτονα
Μηχανικού (5
ετούς φοίτησης)

Frederick University,
Πολυτεχνική Σχολή,
Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του
Πανεπιστημίου
Frederick

Latvija

Arhitekta
diploms

Rīgas Tehniskā
universitāte

Lietuva

Bakalauro
diplomas
(Architektūros
bakalauras)

- Kauno technologijos Architekto
2007/2008 г.
kvalifikacijos atestatas
universitetas
(Atestuotas
architektas)
- Vilniaus Gedimino
technikos
universitetas

Magistro
diplomas
(Architektūros
magistras)

2008/2009 г.

2008/2009 г.

2014/2015 г.

Latvijas Arhitektu
savienības
sertificēšanas centra
Arhitekta prakses
sertifikāts

2007/2008 г.

- Vilniaus dailės
akademija
- Kauno technologijos
universitetas
- Vilniaus Gedimino
technikos
universitetas
- Vilniaus dailės
akademija
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Magyarorsz Okleveles
ág
épitészmérnök
MSc

Okleveles
épitészmérnök
Okleveles
építészmérnök

ВЕСТНИК

- Budapesti Müszaki
és
Gazdaságtudományi
Egyetem 
Épitészmérnöki Kar
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2007/2008 г.

- Széchenyi István
Egyetem, Györ 
Müszaki Tudományi
Kar
- Pécsi
Tudományegyetem
 Pollack Mihály
Műszaki Kar

2007/2008 г.

2007/2008 г.

Malta

Degree in
Universita’ ta’ Malta
Bachelor of
Engineering and
Architecture
(Hons)

Nederland

Verklaring van de
1. Het
1. Technische
1988/1989 г.
getuigschrift
Universiteit te Delft Stichting Bureau
Architectenregister die
van het met
bevestigt dat de
goed gevolg
opleiding voldoet aan
afgelegde
de normen van artikel
doctoraal
46.
examen van
de
От 2014/2015 г.:
studierichting
Verklaring
van Bureau
bouwkunde,
Architectenregister die
afstudeerricht
bevestigt dat aan de
ing
eisen voor de
architectuur
beroepskwalificatie
van architect is
voldaan
2. Het
2. Technische
getuigschrift
Universiteit te
van het met
Eindhoven
goed gevolg
afgelegde
doctoraal
examen van de
studierichting
bouwkunde,
differentiatie
architectuur en
urbanistiek

Warrant b’titlu ta’
„Perit“ mahrug millBord tal-Warrant

2007/2008 г.

1988/1989 г.
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3. Het
getuigschrift
hoger
beroepsonder
wijs, op grond
van het met
goed gevolg
afgelegde
examen
verbonden aan
de opleiding
van de tweede
fase voor
beroepen op
het terrein van
de
architectuur,
afgegeven
door de
betrokken
examencommi
ssies van
respectievelijk:
- de
Amsterdamse
Hogeschool
voor de
Kunsten te
Amsterdam
- de Hogeschool
Rotterdam en
omstreken te
Rotterdam
- de Hogeschool
Katholieke
Leergangen te
Tilburg
- de Hogeschool
voor de
Kunsten te
Arnhem
- de
Rijkshogeschool
Groningen te
Groningen
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- de Hogeschool
Maastricht te
Maastricht
4. Master of
Science in
Architecture,
Urbanism &
Building
Sciences
variant
Architecture
- Master of
Science in
Architecture,
Building and
Planning
(specialisatie:
Architecture)
Master of
Architecture

4.Technische
Universiteit Delft
Faculteit Bouwkunde

Technische Universiteit
Eindhoven

ArtEZ hogeschool voor
de kunsten/ArtEZ

2003/2004 г.

2002/2003 г.

2003/2004 г.

Academie van
Bouwkunst
Amsterdamse
Hogeschool van de
Kunsten/Academie van
Bouwkunst Amsterdam
Hanze Hogeschool
Groningen/Academie
van Bouwkunst
Groningen
Hogeschool
Rotterdam/Rotterdamse
Academie van
Bouwkunst
Fontys Hogeschool
voor de
Kunsten/Academie
voor Architectuur en
Stedenbouw in Tilburg

2003/2004 г.

2003/2004 г.

2003/2004 г.

2003/2004 г.
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Österreich

ДЪРЖАВЕН

1. DiplomIngenieur,
Dipl.-Ing.
2. DiplomIngenieur,
Dipl.-Ing.
3. DiplomIngenieur,
Dipl.-Ing.

ВЕСТНИК

1. Technische
Universität Graz
(ErzherzogJohann-Universität
Graz)
2. Technische
Universität Wien

Bescheinigung des
Bundesministers für
Wissenschaft,
Forschung und
Wirtschaft über die
Erfüllung der
Voraussetzung für die
Eintragung in die
Architektenkammer/
3. Universität
Bescheinigung einer
Innsbruck
Bezirksverwaltungsbe
(Leopoldhörde über die
FranzensAusbildung oder
Universität
Befähigung, die zur
Innsbruck)
Ausübung des
Baumeistergewerbes
4. Universität für
Angewandte Kunst (Berechtigung für
Hochbauplanung)
in Wien
berechtigt

4. Magister der
Architektur,
Magister
architecturae,
Mag. Arch.
5. Magister der 5. Akademie der
Bildenden Künste
Architektur,
in Wien
Magister
architecturae, 6. Universität für
Mag. Arch.
künstlerische und
6. Magister der
industrielle
Architektur,
Gestaltung in Linz
Magister
7. Fachhochschule
architecturae,
Kärnten
Mag. Arch.
7. Bachelor of
Science in
Engineering
(BSc)
(aufgrund
eines
Bachelorstudiu
ms), DiplomIngenieur/in
(Dipl.-Ing.
oder DI) für
technischwissenschaftlic
h Berufe
(aufgrund
eines
Bachelor- und
eines
Masterstudiu

БРОЙ 18

1998/1999 г.

2004/2005 г.
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ms entspricht
MSc)
8. DiplomIngenieur,
Dipl.-Ing.

9. DiplomIngenieur,
Dipl.-Ing.

10. DiplomIngenieur,
Dipl.-Ing.

ВЕСТНИК

8. Universität
Innsbruck
(LeopoldFranzensUniversität
Innsbruck)
9. Technische
Universität Graz
(ErzherzogJohannUniversität Graz)
10. Technische
Universität Wien

11. Master of
11. Technische
Architecture
Universität Wien
(MArch)
- Akademie der
(aufgrund
bildenden Künste
eines
Wien
Bachelorund eines
Masterstudiu
ms entspricht
MSc)
12. Masterstudiu 12. Universität für
angewandte Kunst
m der
Wien
Architektur
13. BAStudiengang 13. Fachhochschule
Joanneum Graz
Bauplanung
u.
Bauwirtschaft
Studienzweig
Architektur u.
MAStudiengang
Architektur
14. Bachelorstudi 14. Fachhochschule
Campus Wien
engang
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2008/2009 г.

2008/2009 г.

2006/2007 г.

2008/2009 г.
2008/2009 г.

2011/2012 г.

2016/2017 г.

2016/2017 г.
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„Green
Building“
und
Masterstudien
gang
„Architektur
— Green
Building“
Polska

magister inżynier - Politechnika
architekt (mgr
Białostocka
inż. arch.)
- Politechnika
Gdańska
- Politechnika Łódzka
- Politechnika Śląska
- Zachodniopomorski
Uniwersytet
Technologiczny
w Szczecinie
- Politechnika
Warszawska
- Politechnika
Krakowska
- Politechnika
Wrocławska
- Krakowska
Akademia im.
Andrzeja Frycza
Modrzewskiego
dyplom
- Wyższa Szkoła
ukończenia
Ekologii
studiów
i Zarządzania
wyższych
w Warszawie
potwierdzający
uzyskanie tytułu
- Politechnika
zawodowego
Lubelska
magistra
inżyniera
- Uniwersytet
architekta
TechnicznoPrzyrodniczy im.
Jana i Jędrzeja
Śniadeckich
w Bydgoszczy
- Politechnika
Poznańska
- Uniwersytet
Zielonogórski

Zaświadczenie
2007/2008 г.
o członkostwie
w okręgowej izbie
architektów/Zaświadc
zenie Krajowej Rady
Izby Architektów RP
potwierdzające
posiadanie
kwalifikacji do
wykonywania zawodu
architekta zgodnych
z wymaganiami
wynikającymi
z przepisów prawa
Unii Europejskiej
osoby nie będącej
członkiem Izby
2003/2004 г.

2011/2012 г.

2008/2009 г.
2011/2012 г.

2007/2008 г.
2008/2009 г.
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dyplom studiów
wyższych
potwierdzający
uzyskanie tytułu
zawodowego
magistra
inżyniera
architekta
Portugal

ВЕСТНИК

Politechnika
Świętokrzyska

Carta de curso de - Carta de curso de
licenciatura em
licenciatura em
Arquitectura
Arquitectura
- Faculdade de
arquitectura da
Universidade do
Porto
- Escola Superior
Artística do Porto

С Т Р. 1 4 7

2012/2013 г.

Certificado de
cumprimento dos prérequisitos de
qualificação para
inscrição na Ordem
dos Arquitectos,
emitido pela
competente Ordem
dos Arquitectos

1988/1989 г.

- Faculdade de
Ciências
e Tecnologia da
Universidade de
Coimbra
- Universidade
Lusíada de Lisboa

1986/1987 г.

- Faculdade de
Arquitectura e Artes
da Universidade
Lusíada de Vila
Nova de Famalicão

1993/1994 г.

- Universidade
Lusófona de
Humanidades
e Tecnologia

1995/1996 г.

- Instituto Superior
Manuel Teixeira
Gomes

1997/1998 г.

- Universidade do
Minho
- Instituto Superior
Técnico da
Universidade
Técnica de Lisboa

1997/1998 г.
1998/1999 г.
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- ISCTE-Instituto
Universitário de
Lisboa
Carta de Curso de
Licenciatura em - Escola Superior
Gallaecia
Arquitectura
e Urbanismo

БРОЙ 18

1998/1999 г.

2002/2003 г.

Para os cursos
- Faculdade de
iniciados a partir
Arquitectura e Artes
do ano académico da Universidade
de 1991/1992
Lusíada do Porto

1991/1992 г.

Mestrado
integrado em
Arquitectura

2001/2002 г.

- Universidade
Autónoma de Lisboa
- Universidade
Técnica de Lisboa
(Instituto Superior
Técnico)

Carta de curso de
- Universidade do
Mestrado
Minho
integrado em
- ISCTE-Instituto
Arquitectura
Universitário de
Lisboa
- Universidade
Lusíada de Vila
Nova de Famalicão
- Universidade
Lusófona de
Humanidades
e Tecnologias
- Faculdade de
Arquitectura da
Universidade
Técnica de Lisboa
- Universidade de
Évora
- Escola Superior
Artística do Porto
(ESAP)

2001/2002 г.

1997/1998 г.
1999/2000 г.
2006/2007 г.

1995/1996 г.

2008/2009 г.

2007/2008 г.
1988/1989 г. (Lice
nciatura)
2007/2008 г. (Mes
trado)
2007/2008 г.
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- Instituto Superior
Manuel Teixeira
Gomes
Universidade Lusíada
do Porto
Carta de curso de
- Universidade
Mestrado
Fernando Pessoa
Integrado em
- ESG/Escola
Arquitectura
Superior Gallaecia
e Urbanismo
Diploma de
Mestre em
Arquitectura
Carta de Curso,
Grau de
Licenciado

Diploma de
Mestrado
Integrado em
Arquitectura
România

Diploma de
architect

2006/2007 г.

2006/2007 г.
2002/2003 г.

- Universidade
Lusíada de Lisboa

1988/1989 г.

- Universidade de
Évora

2001/2002 г.

Carta de curso de
mestre em
- Universidade do
Arquitectura
Porto
Certidão de
Licenciatura em
Arquitectura

С Т Р. 1 4 9

Universidade Católica
Portuguesa Centro
Regional das Beiras
Universidade Católica
Portuguesa Centro
Regional das Beiras
- Universitatea de
arhitectură şi
urbanism „ION
MINCU“
- Universitatea
„Politehnică“ din
Timişoara
- Universitatea
Tehnică din Cluj–
Napoca

2003/2004 г.

2001/2002 г.

2001/2002 г.

Certificat de dobândire 2010/2011 г.
a dreptului de
semnătură si de
înscriere în Tabloul
Naţional al
Arhitecţilor
2011/2012 г.

2010/2011 г.
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- Universitatea
Tehnică „Gheorghe
Asachi“ din Iaşi
- Universitatea Spiru
Haret  Facultatea
de Arhitectură
Diploma de
licență și master

Slovenija

Magister inženir Univerza v Ljubljani,
arhitekture/Magis Fakulteta za
trica inženirka
Arhitekturo
arhitekture
Diploma
o pridobljeni
magistrski
izobrazbi 2.
stopnje

Slovensko

- Universitatea de
arhitectură şi
urbanism „ION
MINCU“
- Universitatea
„Politehnică“ din
Timişoara
- Universitatea
Tehnică din Cluj–
Napoca
- Universitatea
Tehnică „Gheorghe
Asachi“ din Iaşi
Universitatea Spiru
Haret  Facultatea
de Arhitectură

Univerza v Mariboru;
Fakulteta za
gradbeništvo,
prometno inženirstvo
in arhitekturo

Diplom inžiniera - Slovenská
Architekta (titul
technická univerzita
Ing. arch.)
v Bratislave,
Fakulta
architektúry,
študijný odbor 5.1.1
Architektúra
a urbanizmus
- Technická
univerzita
v Košiciach,
Fakulta umení,
študijný odbor

БРОЙ 18

2007/2008 г.

2009/2010 г.

2011/2012 г.

Potrdilo Zbornice za
2007/2008 г.
arhitekturo in prostor
o usposobljenosti za
opravljanje nalog
odgovornega
projektanta arhitekture

Certifikát vydaný
2007/2008 г.
Slovenskou komorou
architektov na základe
3-ročnej praxe pod
dohľadom a vykonania
autorizačnej skúšky

2004/2005 г.
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5.1.1. Architektúra
a urbanizmus
- Vysoká škola
výtvarných umení
Diplom magistra
umení (titul Mgr. v Bratislave,
študijný odbor 2.2.7
art.)
‘Architektonická
tvorba’
Suomi/
Finland

Sverige

United
Kingdom

2007/2008 г.

Arkkitehdin
- Teknillinen
tutkinto/Arkitekte korkeakoulu /Teknis
xamen
ka högskolan
(Helsinki)
- Tampereen
teknillinen
korkeakoulu/Tamme
rfors tekniska
högskola
- Oulun
yliopisto/Uleåborgs
universitet
- Aaltoyliopisto/Aaltouniversitetet
- Tampereen
teknillinen
yliopisto/Tammerfors
tekniska universitet
- Oulun yliopisto
- Tampereen
teknillinen yliopisto
- Aalto-yliopisto/
Aalto-universitetet

2010/2011 г.

Arkitektexamen

1998/1999 г.

1. Diplomas in
architecture

- Chalmers Tekniska
Högskola AB
- Kungliga Tekniska
Högskolan
- Lunds Universitet
- Umeå universitet
1.  Universities
- Colleges of Art
- Schools of Art
- Cardiff University

1998/1999 г.

2010/2011 г.
2010/2011 г.

2009/2010 г.
Certificate of
1988/1989 г.
architectural education,
issued by the Architec
ts Registration Board.
The diploma and
2006/2007 г.
degree courses in
architecture of
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- University for the
Creative Arts
- Birmingham City
University
- University of
Nottingham

2. Degrees in
architecture

2. Universities

3.
3. Final
examination
- Final
Examination
(ARB/RIBA
Part 2)

Architectural
Association
Architectural
Association

the universities, schools
and colleges of art
should have met the
requisite threshold
standards as laid down in
Article 46 of this
Directive and in Criteria
for validation published
by the Validation Panel
of the Royal Institute of
British Architects and
the Architects
Registration Board.
EU nationals who
possess the Royal
Institute of British
Architects Part I and
Part II certificates,
which are recognised by
ARB as the competent
authority, are eligible.
Also EU nationals who
do not possess the ARBrecognised Part I and
Part II certificates will
be eligible for the
Certificate of
Architectural Education
if they can satisfy the
Board that their
standard and length of
education has met the
requisite threshold
standards of Article 46
of this Directive and of
the Criteria for
validation.

БРОЙ 18

2006/2007 г.

2008/2009 г.

2008/2009 г.

1988/1989 г.

An Architects registration
Board Part 3 Certificate
of Architectural
2011/2012 г.
Education

4. Examination in 4. Royal College of
Art
architecture
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5. Examination
Part II
6. Master of
Architecture

ВЕСТНИК

5. Royal Institute of
British Architects
6. University of
Liverpool
- Cardiff
University
- University of
Plymouth
- Queens
University,
Belfast
- Northumbria
University
- University of
Brighton
- Birmingham City
University
- University of
Kent
- University of
Ulster
- University of
Edinburgh/Edinb
urgh School of
Architecture and
Landscape
Architecture
- Leeds
Metropolitan
University
- Leeds Beckett
University (until
2014 Leeds
Metropolitan
University)
- University of
Newcastle upon
Tyne
- University of
Lincoln
- University of
Huddersfield
- University of the
West of England

С Т Р. 1 5 3

2006/2007 г.
2006/2007 г.
2007/2008 г.
2009/2010 г.
2009/2010 г.
2010/2011 г.
2010/2011 г.
2006/2007 г.
2008/2009 г.
2009/2010 г.

2011/2012 г.
2014/2015 г.

2011/2012 г.
2011/2012 г.
2012/2013 г.
2011/2012 г.

144

С Т Р.

154

ДЪРЖАВЕН

-

7. Graduate
Diploma in
Architecture
8. Professional
Diploma in
Architecture

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

University of
Westminster
University for the
Creative Arts
University of
Central
Lancashire

2011/2012 г.

7. University
College London

2006/2007 г.

8. University of
East London
- Northumbria
University

2013/2014 г.
2014/2015 г.

2007/2008 г.
2008/2009 г.

9. Graduate
Diploma in
Architecture/M
Arch
Architecture

9. University
College London

2006/2007 г.

10. Postgraduate
Diploma in
Architecture

10.  Leeds
Metropolitan
University
- University of
Edinburgh
- University of
Edinburgh

2007/2008 г.

11.  University
College London
- University of
Nottingham
- University of
East London

2011/2012 г.

12. Liverpool John
Moores
University
- De Montfort
University
- Arts University
Bournemouth

2011/2012 г.

11. MArch
Architecture
(ARB/RIBA
Part 2)

12. Master of
Architecture
(MArch)

2008/2009 г.
2009/2010 г.

2013/2014 г.
2013/2014 г.

2011/2012 г.
2011/2012 г.
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- Nottingham
Trent
University

13. Postgraduate
Diploma in
Architecture
and
Architectural
Conservation
14. Postgraduate
Diploma in
Architecture
and Urban
Design

13. University of
Edinburgh

14. University of
Edinburgh

С Т Р. 1 5 5

2012/2013 г.

2008/2009 г.

2008/2009 г.

15. MPhil in
15. University of
Environmental
Cambridge
Design in
Architecture
(Option B)
- MPhil in
- University of
Architecture
Cambridge
and Urban
Design

2009/2010 г.

16. Professional
Diploma in
Architecture:
Advanced
Environmental
and Energy
Studies

16. University of
East
London/Centre
for Alternative
Technology

2008/2009 г.

17. MArchD in
Applied
Design in
Architecture

17. Oxford Brookes
University

2011/2012 г.

2013/2014 г.

18. M’Arch

18. University of
Portsmouth

2011/2012 г.

19. Master of
Architecture
(International)

19. Master of
Architecture
(International)

2012/2013 г.
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20. Master of
Architecture
with Honours
21. MArch
(Architecture)
22. MArch in
Architecture
23. The degree of
Master of
Architecture
in the College
of Humanities
and Social
Science
24. M.Arch
25. MArch
Architecture

26. MArch:
Master of
Architecture
27. Master of
Architecture
with Urban
Planning
28. MArch
Architecture:
Collaborative
Practice

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

20. Cardiff
University

2015/2016 г.

21. Kingston
University
22. University of
Greenwich
23. University of
Edinburgh/Edinburgh School of
Architecture and
Landscape
Architecture

2013/2014 г.

24. Sheffield Hallam
University
25. University of the
Arts London is
the awarding
body and the
MArch
Architecture is
offered by
Central Saint
Martins
26. London South
Bank University

2013/2014 г.

27. University of
Dundee

2015/2016 г.

2013/2014 г.
2012/2013 г.

2015/2016 г.

2015/2016 г.

2015/2016 г.

28. University of
Sheffield

“
13. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

1265

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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РЕШЕНИЕ № 94
ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

з а д а в а н е н а р а з р е ш е н и е з а ч ас т и ч н о
прех върл яне на правата и за д ъ л жени ят а , п роиз т и ча щ и о т Решен ие № 814 на
Министерския съвет от 2015 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване
на нефт и природен газ – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства, в площта „Блок 1-14 Силистар“,
разположена в континенталния шелф и в
изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, и прехвърлени
съгласно Решение № 222 на Министерския
съвет от 2017 г. за даване на разрешение за
прехвърляне изцяло на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 814 на
Министерския съвет от 2015 г.
На основание чл. 25, ал. 1 и 4 във връзка с
чл. 6, ал. 2 от Закона за подземните богатства,
чл. 60, ал. 1, предложение трето от Административнопроцесуалния кодекс и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Разрешава на „Шел Ин тернеш ънъл
Експлорейшън енд Дивелъпмънт Ита ли я
С.П.А.“ – акционерно дружество, вписано и
съществуващо съгласно законите на Италия,
номер на търговска регистрация RM – 1486598,
вписано в Италианския търговски регистър, със
седалище и адрес на управление в Италия, Рим
(RM), Пиаца дел Индипенденца 11/В САР 00185,
да прехвърли на „Репсол България Хан Кубрат
С.А.“ – акционерно дружество, учредено и съществуващо според законите на Испания, номер
на търговска регистрация А-88207097, вписано
в Търговския регистър на Мадрид, със седалище и адрес на управление в Испания, Мадрид
28045, ул. „Мендес Алваро“ № 44, двадесет на
сто от правата и задълженията, произтичащи
от разрешението, предоставено с Решение № 814
на Министерския съвет от 2015 г. за издаване
на разрешение за търсене и проучване на нефт
и природен газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства,
в площта „Блок 1-14 Силистар“, разположена
в континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България в
Черно море, и прехвърлени съгласно Решение
№ 222 на Министерския съвет от 2017 г. за
даване на разрешение за прехвърляне изцяло
на правата и задълженията, произтичащи от
Решение № 814 на Министерския съвет от 2015 г.
2. Титулярят на разрешението и третото лице
по т. 1 отговарят солидарно за изпълнението
на поетите задължения по разрешението за
търсене и проучване на нефт и природен газ,
предоставено с Решение № 814 на Министерския съвет от 2015 г., и прехвърлени с Решение
№ 222 на Министерския съвет от 2017 г.
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3. Срокът по т. 3 от Решение № 950 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 108 от
2018 г.) се удължава съобразно предвидения в
т. 4 от това решение срок.
4. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи с титуляря на разрешението и
с приобретателите на правата и задълженията
по Решение № 950 на Министерския съвет от
2018 г. и по това решение допълнително споразумение за частично прехвърляне на правата и
задълженията по договора от 23 февруари 2016 г.
за търсене и проучване на нефт и природен
газ, изменен с допълнително споразумение
№ 1 от 1 август 2017 г., в едномесечен срок от
обнародването на това решение в „Държавен
вестник“.
5. Контролът по изпълнението на това решение и на допълнителното споразумение се
осъществява от министъра на енергетиката.
6. Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от датата на обнародването му в „Държавен вестник“ пред Върховния административен
съд по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
7. Допуска предварително изпълнение на
решението, като приема, че отлагането на
изпълнението му би довело до забавяне на
дейностите по проучване на нефт и природен
газ в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море, което е в
разрез с националните приоритети и стремежа
към енергийна независимост на Република
България и е необходимо да се защити като
особено важен държавен интерес.
8. Разпореждането по т. 7 може да се обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“ по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1364

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУ ГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм., бр. 19 от 2017 г.
и бр. 18 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. полски култури, включително фуражни:

С Т Р.

158

ДЪРЖАВЕН

a) 284 евро/ха – за площи, заявени до
1.01.2018 г.;
б) 282 евро/ха – за площи, заявени след
1.01.2018 г.;“.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. полски култури, включително фуражни:
а) 168 евро/ха – за площи, за явени до
1.01.2018 г.;
б) 166 евро/ха – за площи, заявени след
1.01.2018 г.;“.
§ 2. В чл. 14, ал. 2, т. 1 след думите „документите по“ се добавя „чл. 33, ал. 1, т. 4,“.
§ 3. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 4 накрая се добавя „за одобрени
площи, животни и/или пчелни семейства и не
са заявили площи и/или животни и/или пчелни
семейства със съответния биологичен код на
извършваните дейности по приложение № 1;“.
2. В ал. 4, т. 2 текстът преди буква „а“ се
изменя така:
„2. е прекратен поетият многогодишен
ангажимент; в зависимост от кампанията на
първоначално одобрение по мярката до кампанията, в която е прекратен ангажимент по
ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5, възстановяват:“.
§ 4. В чл. 16, ал. 4, т. 3 думите „следва да
удостоверява наличие на биологична продукция“ се заменят с „или писменото доказателство удостоверяват произведена биологична
продукция“.
§ 5. В чл. 17, ал. 2 се създава изречение
второ: „При определяне на процентното съотношение по изречение първо ДФЗ – РА,
закръгля получения резултат до втория знак
след десетичната запетая.“
§ 6. В чл. 28, ал. 1, т. 3 и 4 се изменят така:
„3. е преминал агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност
18 часа или демонстрационна дейност по мярка
1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014 – 2020 г. с минимална
продължителност 3 дни или е доказал наличието на опит в извършването на дейността
преди датата на одобрение на декларацията
за прехвърляне на стопанството, в случай че
прехвърлянето е извършено след втората година
от поетото агроекологично задължение;
4. прехвърлителят и приобретателят подават
пред областната дирекция на Държавен фонд
„Земеделие“ (ОД на ДФЗ) по регистрация на
прехвърлителя съвместна декларация по образец, одобрен от изпълнителния директор на
ДФЗ – РА, за прехвърляне на стопанството, по
реда на чл. 14, ал. 4 от Наредба № 5 от 2009 г.
и в срока по чл. 14, ал. 9 от същата наредба.“
§ 7. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „следва да удостоверява
наличие на биологична продукция;“ се заменят
с „или писменото доказателство удостоверяват
произведена биологична продукция;“
б) точка 3 се изменя така:
„3. документите по т. 2 удостоверяват състоянието на парцелите и произведената продукция
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от земеделската култура, формираща размера
на подпомагане, в годината на издаването им
и се предоставят за всеки от подпомаганите
парцели, за които е поет ангажимент, преминали периода на преход към биологично
производство по чл. 11, ал. 4;“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато при извършване на проверки от
страна на контролиращото лице или компетентното звено по чл. 2, ал. 2 от Наредба № 5 от
2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за
издаване на разрешение за контролна дейност
за спазване на правилата на биологичното
производство, както и за последващ официален
надзор върху контролиращите лица (ДВ, бр. 75
от 2018 г.), наричана по-нататък „Наредба № 5
от 2018 г.“, бъде установено неспазване на изискванията по ал. 1, т. 1, което води до налагане
на мярка 5.4 от приложение № 3 към чл. 48,
ал. 6 от Наредба № 5 от 2018 г., информация
за резултатите от проверката се изпраща на
ДФЗ – РА, не по-късно от три работни дни
след установяване на нарушението.“
§ 8. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „следва да удостоверява
наличие на биологична продукция“ се заменят
с „или писменото доказателство удостоверяват
произведена биологична продукция“.
2. В ал. 2, в изречение второ след думите
„ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „т. 1,
2 и 3“.
§ 9. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В т. 1, буква „в“ думата „сертификат“ се
заменя с „документ“.
2. В т. 2, буква „б“ думата „сертификат“ се
заменя с „документ“.
3. В т. 3, буква „б“ думата „сертификат“ се
заменя с „документ“.
§ 10. В чл. 46 ал. 6 се изменя така:
„(6) При извършване на проверките по ал. 1
ДФЗ – РА, използва и информация от съответното контролиращо лице, както и предоставени
данни от компетентното звено по чл. 2, ал. 2
от Наредба № 5 от 2018 г.“
§ 11. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „въвеждат“ се добавя
„всички необходими“.
2. В ал. 3 думите „Министерството на
земеделието, храните и горите“ се заменят с
„ДФЗ – РА“.
§ 12. В допълнителните разпоредби, в § 1, т. 5
се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди буква „а“ думите „по
смисъла на чл. 17, ал. 3“ се заличават.
2. В буква „в“ след думите „Закона за народната просвета“ се добавя „(отм.), Закона за
предучилищното и училищното образование“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. За кампания 2019 не се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 4, 5 и 6.
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§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
1377

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13
„Плащания за райони с природни или други
специфични ограничения“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм.
и доп., бр. 18 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2 думите „чл. 2а от Наредба
№ 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване
на заявления по схеми и мерки за директни
плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.)“ се заменят
с „чл. 41, ал. 3 от Закона за подпомагане на
земеделските производители“.
§ 2. В чл. 12 думите „след 1 декември на
годината на кандидатстване“ се заменят с „в
сроковете съгласно чл. 75 от Регламент (ЕС)
№ 1306/2013“.
§ 3. В чл. 13, ал. 2 думите „чл. 19“ се заменят с „чл. 19а“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. За кампания 2019 компенсационното
плащане на хектар допустима площ по подмярка 13.2 „Компенсационни плащания за други
райони, засегнати от значителни природни
ограничения“ е в размер на левовата равностойност на 30 евро.
§ 5. След завършване на очертаването на
границите съгласно чл. 31, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 земеделските стопани в
районите, които остават допустими, получават
пълния размер на плащанията по подмярка 13.2
„Компенсационни плащания за други райони,
засегнати от значителни природни ограничения“ за кампания 2019.
§ 6. В Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане
на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и
Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм.,
бр. 19 от 2017 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 3 думите „Министерството
на земеделието и храните (МЗХ)“ се заменят
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“.
2. В чл. 3, ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят
с „ал. 3“.
3. В чл. 4, т. 3 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
4. В чл. 5, ал. 3 се създава изречение второ: „При изчисляване на подпомагането след
1.01.2018 г. за обработваеми земи във всички
зони се приспада средна фиксирана сума от
2 евро/ха.“
5. В чл. 11, ал. 1 думите „периода между
1 декември на годината на подаване на заявле-
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нието за подпомагане и 30 юни на следващата
календарна година“ се заменят със „сроковете
съгласно чл. 75 от Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. относно финансирането,
управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) №
2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и
(ЕО) № 485/2008 на Съвета (OB, L 347, 20 декември 2013 г.)“.
6. В чл. 13, т. 1 думите „чл. 19“ се заменят
с „чл. 19а“.
7. В преходните и заключителните разпоредби, в § 2 след думите „чл. 9а“ се поставя
запетая и се добавя „т. 2“.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
1378

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм., бр. 59 от 2015 г.,
бр. 19 от 2017 г. и бр. 18 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 думите „– до 278 евро/ха“ се заличават и се създават букви „а“ и „б“:
„а) до 278 евро/ха – за площи, заявени до
1.01.2018 г.;
б) 247 евро/ха – за площи, заявени след
1.01.2018 г.;“.
2. В т. 4:
а) в буква „а“ думите „– до 315 евро/ха“ се
заличават и се създават букви „аа“ и „бб“:
„аа) до 315 евро/ха – за площи, заявени до
1.01.2018 г.;
бб) 266 евро/ха – за площи, заявени след
1.01.2018 г.;“
б) в буква „в“, в тире първо след думите „до
40 евро/ха“ се добавя „за площи, заявени до
1.01.2018 г., и 36 евро/ха – за площи, заявени
след 1.01.2018 г.“.
3. В т. 7, буква „а“ думите „– до 223,95 евро/
ха“ се заличават и се създават букви „аа“ и „бб“:
„аа) до 223,95 евро/ха – за площи, заявени
до 1.01.2018 г.;
бб) 221, 39 евро/ха – за площи, заявени след
1.01.2018 г.;“.
§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 1 накрая се добавя „за одобрени
площи и/или животни и/или не са заявили
площи и/или животни със съответния агроекологичен код на извършваните дейности по
приложение № 5;“.
2. В ал. 4 текстът преди буква „а“ се изменя
така:
„(4) Земеделските стопани възстановяват
получената до момента финансова помощ по
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съответното направление заедно със законните
лихви в зависимост от кампанията на първоначално одобрение по мярката до кампанията,
в която е прекратен агроекологичният ангажимент, както следва:“.
§ 3. В чл. 20, ал. 2 се създава изречение второ:
„При определяне на процентното съотношение
ДФЗ – РА, закръгля получения резултат до
втория знак след десетичната запетая.“
§ 4. В чл. 28, ал. 1, т. 3 и 4 се изменят така:
„3. е преминал агроекологично обучение
с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“
от ПРСР 2014 – 2020 г. с минимална продължителност 3 дни или е доказал наличието на
опит в извършването на дейността преди датата
на одобрение на декларацията за прехвърляне
на стопанството, в случай че прехвърлянето
е извършено след втората година от поетото
агроекологично задължение;
4. прехвърлителят и приобретателят подават
пред областната дирекция на Държавен фонд
„Земеделие“ (ОД на ДФЗ) по регистрация на
прехвърлителя съвместна декларация по образец, одобрен от изпълнителния директор на
ДФЗ – РА, за прехвърляне на стопанството, по
реда на чл. 14, ал. 4 от Наредба № 5 от 2009 г.
и в срока по чл. 14, ал. 9 от същата наредба.“
§ 5. В чл. 50, ал. 1 думите „30 ноември“ се
заменят с „края“.
§ 6. В чл. 54, ал. 3 думите „Министерството
на земеделието, храните и горите“ се заменят
с „ДФЗ – РА“.
§ 7. В допълнителните разпоредби, в § 1,
т. 5, буква „в“ след думите „Закона за народната просвета“ се добавя „(отм.), Закона за
предучилищното и училищното образование“.
§ 8. В приложение № 8 към чл. 25 „Списък
на застрашените от изчезване местни сортове,
важни за селското стопанство“, в колона „Сорт“
ред 20 „Ивайловска капия“ се заличава.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. За кампания 2019 не се прилагат разпоредбите на чл. 20, ал. 6, 7 и 8.
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
1379

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 6
от 4 февруари 2019 г.

за придобиване на квалификация по професията „Еколог“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният
образователен стандарт (ДОС) за придобиването
на квалификация по професията 851010 „Еко-
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лог“ от област на образование „Опазване на
околната среда“ и професионално направление
851 „Технологии за опазване на околната среда“
съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1
от Закона за професионалното образование и
обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за придобиването на квалификация по професията 851010 „Еколог“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалността 8510101
„Екология и опазване на околната среда“ и на
втора степен за специалността 8510102 „Експлоатация на съоръжения за пречистване на води“.
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 специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
851010 „Еколог“ включва общата, отрасловата
и специфичната професионална подготовка с
необходимите професионални компетентности,
които гарантират на обучаемия възможността
за упражняване на професията след завършване
на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците,
които от тази година започват обучението си за
придобиване на професионална квалификация
по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение
за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното
образование до учебната 2018/2019 г. включително, се обучават и завършват обучението си по
учебните планове и учебните програми, които
са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава основание чл. 22,
ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и
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отменя Наредба № 92 от 2013 г. за придобиване
на квалификация по професията „Еколог“ (ДВ,
бр. 105 от 2013 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване
на квалификация по професията „Еколог“
Професионално направление:
851

Технологии за опазване на околната среда

Професия:
851010

Еколог

Специалности:

8510101 Е к о л о г и я и
опазване на
околната среда

С т е п е н н а Ниво Ниво
п р о ф е с и о - по
по
н а л на к ва- НКР ЕКР
лификация
Трета

4

4

8510102 Експлоатация
Втора
3
3
на съоръжения
за пречистване
на води
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 професионална квалификация по професията „Еколог“ от Списъка на
професиите за професионално образование и
обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от
министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; посл. изм. със
Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията
за входящото минимално образователно равнище
към кандидатите са:
· за ученици:
з а втора и трета степен – завършено основно
образование;
· за лица, навършили 16 години:
з а втора степен – завършен първи гимназиален етап;
за трета степен – придобито право за явяване
на държавни зрелостни изпити или придобито
средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение за придобиване на трета степен
на професионална квалификация е придобита
втора степен на професионална квалификация по
професия от област на образование „Опазване на
околната среда“.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
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Придобиването на квалификация по професията „Еколог“ или по част от нея чрез валидиране
на придобити с неформално или информално учене
резултати от ученето се осъществява съгласно
Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за
валидиране на професионални знания, умения
и компетентности, издадена от министъра на
образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Придобилите втора степен на професионална
квалификация по специалността „Експлоатация
на съоръжения за пречистване на води“ от професията „Еколог“ могат да изпълняват следните
основни трудови дейности:
• обслужване на съоръжения за пречистване
на отпадъчни и природни води;
• п рилагане на методи за механично, физико-химично и биологично пречистване на
отпадъчни и природни води;
• о бслужване на съоръжения за преработка,
третиране и повторно оползотворяване на
утайки и отпадъци;
• п редаване на отпадъците към съоръжения
за повторна употреба, оползотворяване или
обезвреждане;
• о ткриване и докладване на неизправности в
техническите съоръжения и предприемане
на мерки за тяхното отстраняване;
• работа с измервателни уреди и допълнителни средства за пречистване на отпадъчни и
природни води;
• разчитане, архивиране и съхранение на техническа документация.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по специалността „Екология
и опазване на околната среда“ от професията
„Еколог“ могат да изпълняват следните основни
трудови дейности:
• установяване степента и вида на замърсяванията на компонентите на околната среда:
атмосферен въздух, води и почви;
• а нализиране на антропогенното въздействие
върху околната среда и контрол на факторите,
които я увреждат;
• е кологичен мониторинг на околната среда – контрол върху състоянието на околната
среда и източниците на замърсяване;
• екологичен контрол – контрол върху качеството на компонентите на околната среда и
факторите, които я увреждат.
Установяването на степента и вида на замърсяванията на атмосферния въздух, водите
(повърхностни и подземни) и почвите е една от
основните дейности на еколога, свързана с професионалните му задължения да съдейства за опазване чистотата на природата, за предотвратяване
и ограничаване замърсяването на околната среда
и нейното съхранение.
В своята професионална дейност екологът
анализира въздействието на антропогенните вещества и процеси върху околната среда, резултат
от стопанската дейност на човека.
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Екологичният мониторинг е друга ключова
дейност на лицата, придобили трета степен на
професионална квалификация по специалността
„Екология и опазване на околната среда“. Тя включва както проследяване състоянието и ползване
компонентите на околната среда и източниците
на нейното замърсяване и увреждане, така също
и контрол, оценка и анализ на качеството.
В зависимост от заеманата от еколога длъжност и съответните правомощия той може да
взема управленско решение с цел подобряване
състоянието на околната среда.
Дейността по екологичен контрол включва:
• а нализ и оценка на факторите, които замърсяват или увреждат околната среда;
• в земане на проби от компонентите на околната среда;
• а нализи на взетите проби;
• и зготвяне на анализ и изводи от получените резултати според екологичните норми и
стандарти в националното законодателство.
Важна част от дейността на еколога е участието
в прилагането и спазването на основните принципи
при опазването на околната среда, залегнали в
съответното законодателство:
• устойчиво развитие;
• п редотвратяване и намаляване на риска за
човешкото здраве;
• п редимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на
вредите, причинени от него;
• п розрачност в процеса на вземане на решения
в областта на околната среда;
• информираност на гражданите за състоянието
на околната среда;
• в ъзстановяване и подобряване на качеството
на околната среда в замърсените райони;
• с анкции за нарушение на екологичното законодателство.
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по специалността „Екология
и опазване на околната среда“, поемат отговорност за: работата на малък екип, изпълняващ
конкретни дейности по екологичен одит, мониторинг и контрол; изготвянето на анализи, изводи
и предложения за отстраняване или намаляване
вредното въздействие на човешката дейност върху
околната среда. В своята дейност те подготвят
анализи, информация и се консултират с лица,
отговорни за дейностите, свързани с опазване на
околната среда.
Екологът, придобил втора или трета степен на
професионална квалификация, осъществява своята
дейност в условията на конкретни производства,
в организации в областта на екологията или в
пречиствателни станции. По време на своята
работа екологът следи параметрите на технологичния режим и тези на отпадъчните вещества с
оглед на недопускане замърсяването на околната
среда; поддържа съоръженията за пречистване на
отпадни и природни води; информира отговорните
лица за отклонения от нормите на технологичните процеси.
За успешно упражняване на професията еколог ът, придобил втора или трета степен на
професионална квалификация, трябва да изпълнява с чувство на отговорност задълженията си:
анализ и контрол на факторите, влияещи върху
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замърсяването на околната среда; поддържане и
експлоатация на съоръженията за пречистване на
отпадъчни и природни води; преработка, третиране и повторно използване на утайки и отпадъци
от съоръжения за пречистване на отпадъчни и
природни води; последователно и професионално
прилагане на екологичното законодателство с
цел предотвратяване замърсяването на въздуха,
водите и почвите.
Умението за работа в екип е важно за успешната дейност на еколога в условията на работна
среда, свързана с рискови фактори. Като част от
работния екип той трябва да създава и поддържа
добри работни взаимоотношения, да бъде коректен и лоялен.
Използването на компютърна техника, съвременни програмни продукти и модерно лабораторно
и производствено оборудване са предпоставка за
качественото упражняване на професията.
Работното време е регламентирано в съответствие с действащото трудово законодателство.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите втора степен на професионална
квалификация по специалността „Експлоатация
на съоръжения за пречистване на води“ от професията „Еколог“ могат да продължат обучението
си за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като част от обучението по
общата професионална подготовка и отрасловата
професионална подготовка се зачита.
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професията „Еколог“ могат да
участват във форми за продължаващо професионално обучение за надграждане на професионалните компетентности в конкретни области от
професионално направление 851 „Технологии за
опазване на околната среда“.
При продължаващото професионално обучение
се организира обучение за усвояване на единиците
резултати от ученето, които лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация
съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със
Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра
на труда и социалната политика; посл. изм. със
Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.
Лице, придобило втора/трета степен на професионална квалификация по професията „Еколог“
може да заема длъжностите от НКПД:
· 3141-3006 Техник, екология;
· 3116-3015 Технолог, технология на опазване
и пречистване на водите и въздуха, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на
НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на Единиците резултати от ученето
3.1.1. ЕРУ за втора степен на професионална
квалификация
ЕРУ по обща професионална подготовка
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на
труд (ЗБУТ)
РУ 1.1. (Резултат от учене) Спазва хигиенните
норми и здравословните и безопасни условия
на труд на работното място
РУ 1.2. Осъществява превантивна дейност по
опазване на околната среда
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 У 1.3. Предотвратява и овладява аварийни
Р
ситуации
ЕРУ 2. Икономика
РУ 2.1. Познава основите на пазарната икономика
РУ 2.2. Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
ЕРУ 3. Предприемачество
РУ 3.1. Познава основите на предприемачеството
РУ 3.2. Формира предприемаческо поведение
ЕРУ по отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4. Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната
дейност
РУ 4.1. Участва в обработване на информация
с ИКТ
Р У 4.2. Осъществява комуникация посредством ИКТ
РУ 4.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
ЕРУ 5. Организация на труда
РУ 5.1. Подготовка на работното място
РУ 5.2. Организация на работното място
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
РУ 6.1. Общува ефективно в работния екип
РУ 6.2. Води ефективна бизнес комуникация
РУ 6.3. Владее чужд език по професията
ЕРУ 7. Връзка между околна среда и здравословен и безопасен труд
РУ 7.1. Прилага превантивни и коригиращи
мерки за безопасна работа
РУ 7.2. Участва в прилагането на технологии
и техники за управление на околната среда
ЕРУ по специфична професионална подготовка
за специалност „Експлоатация на съоръжения за
пречистване на води“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 8. Процеси за пречистване на отпадни и
природни води
РУ 8.1. Познава процесите за пречистване на
отпадни и природни води
РУ 8.2. Прилага методите за пречистване на
отпадни и природни води – механични, физико-химични и биологични
ЕРУ 9. Съоръжения за пречистване на отпадни води
Р У 9.1. Познава устройството и действието
на съоръженията за пречистване на отпадни
води
РУ 9.2. Участва в експлоатацията и поддръжката на съоръженията за пречистване на
отпадни води
3.1.2. ЕРУ за трета степен на професионална
подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на
труд (ЗБУТ)
РУ 1.1. Създава организация за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
на работното място
РУ 1.2. Участва в създаването на организация
за осъществяване на превантивна дейност по
опазване на околната среда
РУ 1.3. Създава организация за овладяването
на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
РУ 2.1. Познава основите на пазарната икономика
РУ 2.2. Познава основните характеристики на
производствената дейност в предприятие
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ЕРУ 3. Предприемачество
Р У 3.1. Познава основите на предприемачеството
РУ 3.2. Формира предприемаческо поведение
РУ 3.3. Участва в изработването на бизнес план
ЕРУ по отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4. Използване на информационни и комуникационни технологии в професионалната
дейност
РУ 4.1. Обработва информация с ИКТ
Р У 4.2. Осъществява комуникация посредством ИКТ
РУ 4.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
РУ 4.4. Осигурява сигурност при работата с ИКТ
РУ 4.5. Решава проблеми при работата с ИКТ
ЕРУ 5. Организация на труда
РУ 5.1. Организира работния процес
РУ 5.2. Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
РУ 6.1. Общува ефективно в работния екип
РУ 6.2. Води ефективна бизнес комуникация
РУ 6.3. Владее чужд език по професията
ЕРУ 7. Връзка между околна среда и здравословен и безопасен труд
РУ 7.1. Прилага превантивни и коригиращи
мерки за безопасна работа
РУ 7.2. Участва в прилагането на технологии
и техники за управление на околната среда
РУ 7.3. Организира и координира работата на
група или екип
РУ 7.4. Работи с техническа документация
ЕРУ 8. Основи на екологията и защита на
околната среда
РУ 8.1. Съдейства за реализиране на политиката
за защита на околната среда
Р У 8.2. Изпълнява преките си задължения
при спазване на действащото екологично законодателство
РУ 8.3. Спазва международните стандарти от
серията ISO 14000 за управление на околната
среда
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Екология и опазване на
околната среда“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 9. Технологии и техники за управление
на околната среда
РУ 9.1. Участва в дейности за защита на водните ресурси
РУ 9.2. Участва в дейности за защита на почвите
РУ 9.3. Участва в дейности за защита чистотата
на въздуха
РУ 9.4. Участва в дейности за управление на
отпадъците
ЕРУ 10. Лабораторни изследвания и отчети
РУ 10.1. Извършва лабораторни анализи
РУ 10.2. Обслужва апарати и съоръжения в
пречиствателните станции
ЕРУ 11. Мониторинг на състоянието на околната среда
РУ 11.1. Съдейства при провеждане на мониторинг на околната среда
Р У 11.2. Прилага техники и технологии за
управление на околната среда
3.2. Описание на ЕРУ
3.2.1. ЕРУ за втора степен на професионална
подготовка
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ЕРУ по обща 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:

Еколог

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 1.1:

Спазва хигиенните норми и здравословните и безопасни условия на труд на
работното място

Знания

•П
 ознава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд за конкретната трудова дейност
• Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• 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

•П
 рилага необходимите мерки за защита
• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

•И
 зпълнява 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

Резултат от учене 1.2:

Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда

Знания

•П
 ознава 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 продукти

Умения

•Р
 азпознава и съхранява опасни продукти и излезли от употреба детайли, възли, материали, консумативи и др.

Компетентности

•И
 зпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за опазване на околната среда

Резултат от учене 1.3:

Предотвратява и овладява аварийни ситуации

Знания

•
•
•
•

 нае основните рискови и аварийни ситуации
З
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

•
•
•
•

 зползва терминологията, свързана с аварийните ситуации
И
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

•Р
 азпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/или
авария
• 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:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
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Критерии за оценяване: За средство 1:
• Владее теоретичните знания за:
ü здравословните и безопасни условия на труд на работното място;
ü п ревантивната дейност за опазване на околната среда;
ü овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали
За средство 2:
• Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова
ситуация
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 2
Наименование на
единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Еколог

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

•П
 ознава общата теория на пазарната икономика
• Запознат е с основните икономически проблеми – недостиг на ресурси, потребителски избор
• Знае ролята на държавата в пазарната икономика
• Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

•И
 нформира се за успешни практически примери за управление на различни
бизнес начинания

Компетентности

•С
 пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление на
бизнес начинания, като обяснява ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 2.2:

Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие

Знания

•П
 ознава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност

Умения

•О
 бяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на предприятието

Компетентности

•С
 пособен е точно да анализира основните икономически принципи в контекста
на производствената дейност 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:

Еколог
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Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

•З
 нае същността на предприемачеството
• Знае видовете предприемачески умения

Умения

• А нализира практически примери за успешно управление на дейността на фирми

Компетентности

• Предлага нови идеи за ефективно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

•П
 ознава 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:
Ниво по НКР:

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Еколог

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 4.1:

Участва в обработване на информация с ИКТ

Знания

Компетентности

•И
 зброява 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, уебстраници и др.)
• Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
• Използва търсачка за намиране на информация
• Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео,
уебстраници и др.)
• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
• Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 4.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания

Компетентности

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Резултат от учене 4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Умения

Умения

3–4

 зброява доставчици на услугата електронна поща
И
Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
Познава доставчици на услуги за споделяне на файлове
Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
Използва електронна поща
Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
Споделя файлове онлайн
Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
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Знания

•П
 ознава 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:

Организация на труда

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Еколог

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 5.1:

Подготовка на работното място

Знания

•П
 ознава правилата за работа на работното място
• Описва технологията на работа
• Познава видовете инструктаж

Умения

•Р
 аботи с инструментите и машините, свързани с професионалната му дейност
• Спазва правилата за ЗБУТ

Компетентности

•Р
 аботи с инструментите и машините, свързани с професионалната му дейност,
като спазва изискванията за ЗБУТ

Резултат от учене 5.2:

Организация на работното място

Знания

• Познава правилата за рационална организация на работното място

Умения

•
•
•
•

Компетентности

•И
 зпълнява в срок поставените задачи, като спазва изискванията за качество
• Способен е да отстранява грешки от технологичен характер

 аботи по схема, като спазва ЗБУТ
Р
Открива грешки от технологичен характер
При техническа неизправност уведомява съответното длъжностно лице
Поддържа ред и чистота на работното място

Средства за оценяване: Средство 1:
• Писмен изпит
Средство 2:
• Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет и учебна работилница или реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Дефинира основни понятия, свързани с подготовката и организацията за работа
За средство 2:
• Ефективно организира работното си място при изпълнение на практическата
задача
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ЕРУ 6
Наименование на
единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Еколог

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 6.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

•П
 ознава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки

Умения

• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

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

Резултат от учене 6.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

•
•
•
•

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

Умения

•
•
•
•

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

Компетентности

•П
 ровежда ефективна комуникация с потребителите на услуги съобразно индивидуалните им характеристики
• Разбира и уважава изискванията на клиентите и защитава интересите на организацията

Резултат от учене 6.3:

Владее чужд език по професията

Знания

• Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

•Ч
 ете 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

•В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми

Средства за оценяване: Средство 1:
• Разговори на професионални теми на чужд език
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда
ЕРУ 7
Наименование на
единицата:

Връзка между околна среда и здравословен и безопасен труд

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Еколог

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4
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Резултат от учене 7.1:

Прилага превантивни и коригиращи мерки за безопасна работа

Знания

•З
 нае правилата за безопасност при работа
• Познава санитарно-хигиенните стандарти в работата

Умения

•О
 казва долекарска помощ при необходимост
• Спазва санитарно-хигиенните стандарти в работата

Компетентности

•С
 пазва стриктно плана за действие при бедствия, аварии и катастрофи
• Инициира прилагането на превантивни и коригиращи действия

Резултат от учене 7.2:

Участва в прилагането на технологии и техники за управление на околната среда

Знания

•П
 ознава компонентите на околната среда
• Познава принципите на управление на околната среда

Умения

•П
 рилага мерки за управление на околната среда
• Спазва нормативните изисквания

Компетентности

•С
 ъдейства при реализиране на дейностите за ефективно управление на околната среда

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 основните теоретични понятия за околната среда и здравословни и
безопасни условия на труд
За средство 2:
• Избор на подход и обосновка
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Експлоатация на съоръжения за
пречистване на води“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 8
Наименование на
единицата:

Процеси за пречистване на отпадни и природни води

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Еколог

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 8.1:

Познава процесите за пречистване на отпадни и природни води

Знания

•
•
•
•

Умения

•
•
•
•

Компетентности

•У
 частва в провеждането на процесите за пречистване на отпадни и природни
води
• Участва в пробовземането и пробосъхранението при стриктно спазване на методите за вземане, съхранение и транспортиране на проби
• Своевременно информира отговорното лице при отклонения от зададените
изисквания

 ознава политиките за защита на околната среда
П
Изброява основните процеси за пречистване на отпадни и природни води
Идентифицира основните замърсители на отпадните води
Описва основните показатели на отпадните води – органолептични, физични
и химични

 рилага политиките за защита на околната среда
П
Определя процеси за пречистване на отпадни и природни води
Борави с уреди и приспособления за вземане на проби
Прилага методите за вземане, съхранение и транспортиране на проби от различни източници.
• Прави категоризация на водите
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Резултат от учене 8.2:

Прилага методите за пречистване на отпадни и природни води – механични,
физико-химични и биологични

Знания

•П
 ознава спецификата на методите за пречистване на природни и отпадни води
• Описва методите за обеззаразяване на водите
• Познава химичните показатели на водите и пределно допустимите концентрации
• Познава аналитичните методи за качествено и количествено определяне на
замърсителите

Умения

•П
 рилага аналитични методи за качествено и количествено определяне на замърсителите
• Подбира методи за пречистване
• Следи за отклонения от технологичните параметри

Компетентности

•У
 частва в подбора на подходящи аналитични методи за качествено и количествено определяне на замърсителите
• Участва в анализирането и обобщаването на информацията
• Стриктно спазва изискванията за правилното прилагане на избрания метод

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Изпълнение на практическо задание
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрира владеене на теоретични знания
За средство 2:
• Проявява прецизност при изпълнение на практическо задание
ЕРУ 9
Наименование на
единицата:

Съоръжения за пречистване на отпадни и природни води

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Еколог

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 9.1:

Познава устройството и действието на съоръженията за пречистване на отпадни и природни води

Знания

•П
 ознава принципа на действие на различни съоръжения за пречистване на
природни и отпадни води
• Знае инструкциите за експлоатация и поддържане на съоръженията
• Описва предназначението на контролно-измервателните прибори
• Познава правилата за действие при аварийни ситуации

Умения

•О
 бслужва съоръженията за пречистване на природни и отпадни води
• Следи показанията на контролно-измервателните прибори
• Разчита показанията на контролно-измервателните прибори

Компетентности

•П
 оддържа в изправност съоръженията за пречистване на отпадни води
• Информира своевременно отговорното лице при отклонения от зададените
параметри
• Предприема коригиращи мерки при настъпили неизправности в техническите
съоръжения

Резултат от учене 9.2:

Участва в експлоатацията и поддръжката на съоръженията за пречистване на
отпадни води

Знания

•П
 ознава спецификата на съставящите елементи на съоръженията за пречистване
• Знае техническите характеристики на машините и апаратите
• Познава техническата и технологичната документация
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Умения

•У
 становява технически неизправности на съоръженията за пречистване на отпадни води
• Извършва подмяна и повторно въвеждане в експлоатация на филтри, утайници,
помпи, мотори и други съоръжения
• Разчита показанията на контролно-измервателните прибори
Компетентности
• Способен е да поддържа в изправност съоръженията за пречистване на отпадни
води, като спазва ЗБУТ
• Участва в отстраняването на аварии и технически дефекти в пречиствателните
станции
• Поема отговорност при възникване на технически проблеми
• Информира своевременно отговорните лица за настъпили отклонения в работата
Средства за оценяване: Средство1:
• Решаване на тест
Средство2:
• Изпълнение на практическо задание
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Средство 2:
• Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрира владеене на теоретични знания
За средство 2:
• Проявява прецизност при изпълнение на практическо задание
3.2.2 ЕРУ за трета степен на професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка
ЕРУ 1
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Еколог

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 1.1:

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд на работното място
• Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд на работното място
• Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на
здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за
свързаните трудови дейности
• Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
• Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и
маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при
различни трудови дейности
• Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
• Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд
• Ефективно участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
• Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност
• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Знания

Умения

Компетентности

4

3–4
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Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
• Познава разпоредбите за опазване на околната среда
• Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти
• А нализира възможните причини за екологично замърсяване
•О
 рганизира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и
рециклиране
Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

•
•
•
•
•
•
•

Наименование на
единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Еколог

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

 писва основните рискови и аварийни ситуации
О
Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
Познава основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
Изброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
Познава реда за разследване на трудови злополуки
Умения
Прилага терминологията, свързана с аварийните ситуации
Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна
безопасност
• Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
• Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
• Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
• Оказва първа помощ на пострадали при авария
• Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
Компетентности
• Правилно анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация
• Прави предложения за актуализиране на вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност
• Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/
или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност
Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Владее теоретичните знания за:
ü х игиенните норми;
ü здравословните и безопасни условия на труд на работното място;
ü превантивната дейност за опазване на околната среда;
ü овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали
За средство 2:
• Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова
ситуация
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 2
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Знания

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

Умения

•И
 нформира се за успешни практически примери за управление на различни
бизнес начинания

Компетентности

•С
 пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление на
бизнес начинания, като обяснява ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 2.2:

Познава основните характеристики на производствената дейност в предприятие

Знания

•П
 ознава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност
и др.

Умения

• Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието

Компетентности

•С
 пособен е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност 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:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Еколог

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

•З
 нае същността на предприемачеството
• Знае видовете предприемачески умения

Умения

•А
 нализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата

Компетентности

•С
 пособен е да предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

•П
 ознава характеристиките на предприемаческото поведение
• Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 3.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

•П
 ознава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес
план
• Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

• А нализира възможностите за развитие на дейността на фирмата
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• В екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
• Участва в разработването на бизнес план на фирмата според изискванията на
предварително дефинираното задание
ЕРУ по отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4
Наименование на
единицата:

Използване на информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Еколог

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 4.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

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

Умения

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

Компетентности

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 4.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания

•
•
•
•
•

 зброява доставчици на услугата електронна поща
И
Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
Обяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане
Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и
опит в областта на професията
• Обяснява употребата на електронен подпис
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Компетентности

 зползва електронна поща
И
Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
Използва множество електронни услуги, като пазаруване онлайн, електронно
банкиране, взаимодействие с държавни институции и др.
• Използва електронен подпис за авторизация
• Обменя знания и опит в онлайн общности
• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

•П
 ознава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
• Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове
• Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления
• Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг
• Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници
и/или блогове
• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
Осигурява сигурност при работата с ИКТ

Умения

Компетентности
Резултат от учене 4.4:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 4.5:
Знания

•
•
•
•

•
•
•
•

 ознава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
П
Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и
околната среда
• Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
• А ктивира филтри на електронна поща против спам
• Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
• Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
• Защитава файлове с криптиране или с пароли
• Прилага мерки за пестене на енергия
• Способен е да защити комплексно от „злонамерени“ действия електронната
среда, в която работи
Решава проблеми при работата с ИКТ

•П
 ознава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии
• Познава начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и
друг софтуер
• Познава възможностите за актуализиране на собствените си цифрови умения
Умения
• Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
• Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер
при решаване на проблеми
Компетентности
• Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ
Средства за оценяване: Средство 1:
• Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по
зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по
електронната поща
Средство 3:
• Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението
на цифрово съдържание
Средство 4:
• Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение
Средство 5:
• Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
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Условия за провеждане • Учебен/компютърен кабинет
на оценяването:
•П
 ерсонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване: • П
 оставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително
зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания, умения и
компетентности, свързани с употребата на ИКТ
ЕРУ 5
Наименование на
единицата:

Организация на труда

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Еколог

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 5.1:

Организира работния процес

Знания

•
•
•
•
•

Умения

•П
 ланира работния процес
• Съставя график на работните задачи
• Спазва основните нормативни актове, свързани с професията

Компетентности

•Е
 фективно организира работния процес
• Предлага и мотивира необходимостта от промени в работата

Резултат от учене 5.2:

Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес

Знания

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

Умения

•П
 ланира трудови дейности
• Спазва и следи етичните норми на поведение
• Участва в изграждането на ефективна работна среда

Компетентности

•Е
 фективно разпределя и планира дейностите
• Създава и поддържа етична работна среда

 ознава
П
Познава
Познава
Познава
Познава

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

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:
• Демонстрира теоретични понятия при организацията на работния процес
За средство 2:
• Дефинира теоретични понятия при разпределението на дейностите в работния
процес
ЕРУ 6
Наименование на
единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Еколог

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4
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Резултат от учене 6.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

•П
 ознава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки

Умения

• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

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

Резултат от учене 6.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

•
•
•
•

 ознава
П
Познава
Познава
Познава

Умения

•
•
•
•

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

Компетентности

•П
 ровежда ефективна комуникация с потребителите на услуги съобразно индивидуалните им характеристики
• Разбира и уважава изискванията на клиентите и защитава интересите на организацията

Резултат от учене 6.3:

Владее чужд език по професията

Знания

• Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

•Ч
 ете 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

•В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми

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

Средства за оценяване: Средство 1:
• Разговори на професионални теми на чужд език
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда
ЕРУ 7
Наименование на
единицата:

Връзка между околна среда и здравословен и безопасен труд

Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на
професията:

Еколог

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 7.1:

Прилага превантивни и коригиращи мерки за безопасна работа

Знания

•З
 нае правилата за безопасност
• Познава санитарно-хигиенните стандарти в работата

Умения

•О
 казва долекарска помощ при необходимост
• Обяснява и спазва санитарно-хигиенните стандарти в работата

Компетентности

•С
 пазва правилата за безопасност в случаи на производствени аварии и бедствия
• Инициира прилагането на коригиращи и превантивни действия в хода на технологичния процес

Резултат от учене 7.2:

Участва в прилагането на технологии и техники за управление на околната среда
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Знания

•О
 писва компонентите на околната среда
• Знае санитарните изисквания и норми за компонентите на околната среда

Умения

• Прилага санитарно-хигиенните изисквания в работата

Компетентности

•С
 пазва точно санитарните изисквания и норми за компонентите на околната
среда

Резултат от учене 7.3:

Организира и координира работата на група или екип

Знания

•П
 ознава видовете дейности за управление на околната среда
• Дефинира изискванията за изпълнението на видовете дейности, свързани с
управление на околната среда
• Знае начините за организация на дейностите

Умения

•О
 рганизира дейностите в работния процес
• Спазва етичните норми на поведение

Компетентности

•Е
 фективно разпределя дейностите в работния процес
• Подпомага и съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда

Резултат от учене 7.4:

Работи с техническа документация

Знания

•П
 ознава нормативните документи
• Познава техническата документация на използваните машини, апарати и съоръжения

Умения

•Р
 азчита техническата документация
• Архивира и съхранява техническата документация
• Обяснява заложените в документацията изисквания

Компетентности

•С
 пособен е да организира и контролира правилното съхраняване и използването на документите

Средства за оценяване: Решаване на тест
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: • Д
 емонстрира владеене на теоретични знания за безопасност при работа, техники и технологии за опазване на околната среда, нормативната уредба и техническата документация
ЕРУ 8
Наименование на
единицата:

Основи на екологията и защита на околната среда

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Еколог

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 8.1:

Съдейства за реализиране на политиката за защита на околната среда

Знания

•П
 ознава политиките за защита на околната среда
• Познава спецификата на компонентите на околната среда
• Знае нормативната уредба

Умения

•С
 леди параметрите на вода, въздух, почви и отпадъци
• Отчита показанията на измервателните уреди
• Използва подходи и методи за коригиране на отклоненията

Компетентности

• Ефективно прилага политиките за защита на околната среда

Резултат от учене 8.2:

Изпълнява преките си задължения при спазване на действащото екологично
законодателство

Знания

• Познава екологичното законодателство и подзаконовите нормативни актове

Умения

•П
 рилага нормативната уредба
• Организира работата на екипа
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Компетентности

•О
 съществява качествен контрол на факторите, които увреждат околната среда,
спазвайки съответните инструкции и осъществявайки контакт с отговорните
институции
• Проявява съобразителност при откриване и отстраняване на съществуващ проблем

Резултат от учене 8.3:

Спазва международните стандарти от серията ISО 14000 за управление на околната среда

Знания

• Познава международните стандарти

Умения

•С
 ъпоставя показателите на компонентите на околната среда с международните
стандарти

Компетентности

•И
 нформира своевременно прекия си ръководител при установени несъответствия

Средства за оценяване: • Решаване на тест
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: • Д
 емонстрира владеене на теоретични знания за защита на околната среда,
национални и международни стандарти, факторите, които увреждат околната
среда
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Екология и опазване на околната
среда“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 9
Наименование на
единицата:

Технологии и техники за опазване на околната среда

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Еколог

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 9.1:

Участва в дейности за защита на водните ресурси

Знания

•П
 ознава водните ресурси – видове води, състав на водата, физични, химични и
биологични свойства на водата

Умения

•О
 пределя основните замърсители на водите
• Прилага методите за екологичен контрол на питейни, природни и отпадни води

Компетентности

•О
 съществява качествен контрол на водите
• Контролира спазването на нормативните изисквания към качеството на водите

Резултат от учене 9.2:

Участва в дейности за защита на почвите

Знания

•П
 ознава състава на почвите
• Описва основните източници на замърсяване на почвите
• Изброява основните методи за пречистване на почвите

Умения

•О
 пределя основните замърсители на почвите
• Прилага методи за екологичен контрол на почвени проби

Компетентности

•О
 съществява качествен контрол на почвите
• Контролира точното спазване на нормативните изисквания към качеството на
почвите

Резултат от учене 9.3:

Участва в дейности за защита чистотата на въздуха

Знания

•П
 ознава състава на въздуха
• Описва основните източници на замърсяване
• Познава основните методи за пречистване на въздуха

Умения

•О
 пределя основните замърсители на въздуха
• Прилага методи за пречистване на въздуха

Компетентности

•О
 съществява качествен контрол на въздуха
• Стриктно контролира спазването на нормативните изисквания към качеството
на въздуха
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Резултат от учене 9.4:

Участва в дейности за управление на отпадъците

Знания

•П
 ознава видовете отпадъци и техния произход и състав
• Описва вредното въздействие на отпадъците върху околната среда
• Познава нормативната уредба за управление на отпадъците

Умения

•П
 рилага принципите за сортиране, депониране и оползотворяване на отпадъците

Компетентности

•С
 триктно контролира спазването на нормативни изисквания при управление
на отпадъците

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане • Учебен кабинет
на оценяването:
•Р
 еална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрира владеене на теоретични знания за дейностите по опазване на
околната среда и управление на води, въздух, почви и отпадъци
За средство 2:
• Проявява прецизност при решаване на казус по зададен сценарий
ЕРУ 10
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Лабораторни изследвания и отчети

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Еколог

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 10.1:

Извършва лабораторни анализи

Знания

• Познава основните компоненти на околната среда
• Знае начините за вземането на проби и тяхното съхранение
• Познава количествения и качествения анализ
• Описва лабораторното оборудване
• Извършва количествен и качествен анализ на компонентите на околната среда
• Систематизира резултатите и изготвя отчет
• Използва лабораторното оборудване по предназначение
• Ефективно контролира подготовката и качественото провеждане на анализите
• Правилно разчита резултатите и ги съпоставя с действащите стандарти
• Обобщава отчетите и ги предоставя на компетентните органи
Обслужва апарати и съоръжения в пречиствателните станции

Умения
Компетентности
Резултат от учене 10.2:
Знания

4

3–4

•
•
•
•

 ознава основните апарати и съоръжения
П
Знае характеристиките на видовете води, подлежащи на пречистване
Познава методите за пречистване на води
Умения
Прилага принципа на действие на машини, апарати и съоръжения за пречистване на води
• Спазва изискванията за експлоатация и поддържане на съоръженията за пречистване на отпадъчни и природни води
Компетентности
• Контролира и координира работата на екипа при обслужване на апарати и
съоръжения в пречиствателните станции
• Реагира адекватно при отклонения от нормалния режим на работа на съоръженията и пречиствателните станции
• Проявява съобразителност при откриване и отстраняване на технически проблеми при експлоатация на съоръженията
Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Изпълнение на практическа задача
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Условия за провеждане • Учебен кабинет
на оценяването:
•Р
 еална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Познава устройството и действието на апаратите и съоръженията
За средство 2:
• Успешно изпълнява практическа задача
ЕРУ 11
Наименование на
единицата:

Мониторинг на състоянието на околната среда

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Еколог

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 11.1:

Съдейства при провеждане на мониторинг на околната среда

Знания

•П
 ознава основните компоненти на околната среда
• Знае нормативната уредба
• Познава замърсителите на околната среда и техните характеристики

Умения

•А
 нализира въздействието на различни фактори върху околната среда
• Обработва резултати от проведени изследвания и анализи
• Систематизира информацията от изследвания

Компетентности

•У
 частва в оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
• Стриктно контролира подготовката и провеждането на анализите
• Способен е да обобщава качествено отчетите и да ги предоставя своевременно
на компетентните органи

Резултат от учене 11.2:

Прилага техники и технологии за управление на околната среда

Знания

•
•
•
•

Умения

•К
 онстатира нарушения и предлага коригиращи действия
• Прилага съвременни методи за оползотворяване на отпадъците
• Прилага основни методи за екологичен контрол

Компетентности

•У
 частва в управлението на околната среда, като прилага подходящи превантивни и коригиращи мерки
• Стриктно следи за спазване на екологичното законодателство
• Инициира превантивни и коригиращи действия за управление на отпадъците
• Участва активно и отговорно в дейности по опазване и защита на околната
среда

 ознава дейностите за защита на околната среда – вода, въздух и почви
П
Познава основни техники за регистриране на замърсяването
Изброява дейностите за управление на отпадъците
Описва причинно-следствените връзки между въздействието на антропогенния
фактор, околната среда и екологията

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус
Условия за провеждане • Учебен кабинет
на оценяването:
•Р
 аботна среда/реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Познава нормативната уредба
• Познава основните замърсители на околната среда
За средство 2:
• Демонстрира владеене на теоретични знания за дейностите по опазване на
околната среда и управление на води, въздух, почви и отпадъци
• Проявява прецизност при решаване на казус по зададен сценарий
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4. Изисквания към материалната база
Обу чението по теори я на професи ята се
осъществява в учебни кабинети, осигуряващи
места за обучение на всички обучавани, а по
учебна и лабораторна практика – в лаборатории
по химия, аналитична химия с инструментални
методи, микробиология, биохимия, в лаборатории в предприятия, фирми, пречиствателни
станции и др.
4.1. Учебен кабинет
Обзавеждането на учебния кабинет включва:
работно място на обучавания (работна маса и
стол), работно място за обучаващия (работна
маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно
шкафове за различни цели), гладка свободна
стена за окачване на табла, екран за прожектиране, дъска за писане и други средства за
обучение и дидактическа техника.
Учебните кабинети трябва да отговорят на
необход и м и т е педа г ог и ческ и, ме т од и ческ и,
ергономични, хигиенни и естетически изисквания, като създават предпоставки за успешно
усвояване на знания, умения и формиране на
професионални компетенции на обучаваните.
Кабинетите се оборудват със съответните дидактически средства, осигуряващи условия за
самостоятелна учебна дейност на всеки учащ.
4.2. Учебни лаборатории
В учебните лаборатории се провежда обучението по практика за формиране на знания,
у мени я и професионални компетентности у
обучаваните. Планирането, разположението и
оборудването на учебните лаборатории са съобразени със спецификата на учебната дейност, с
целите и задачите на обучението по професията,
със санитарно-хигиенните изисквания.
Обзавеждането на лабораториите включва:
работни места за обучаваните и за обучаващия,
водна и електрическа инсталация и инсталация
за обратните води. Работните места е целесъобразно да бъдат разположени успоредно или
шахматно на общ плот в единия край на помещението, облицовани с подходящ материал. Под
плота се монтират шкафове за съхранение на
приборите и съдовете, необходими за лабораторни упражнения. Върху плота на стелажи се
подреждат необходимите стъклария и реактиви.
В лабораториите следва да има технически и
инсталационни съоръжения с общо предназначение: автоматично включване и изключване
на вентилационната и електрическата инсталация, на осветлението, на завесите, на екрана
и др. Лабораториите трябва да са оборудвани
с аптечка, средства за гасене на пожар, лични
предпазни средства, вентилационни устройства.
Към лабораториите следва да са разположени
следните помещения: тегловно, апаратно, подготвително и хранилище за реактиви. В непосредствена близост до лабораториите трябва да
има: стая за материали, стая за апаратурата,
ста я за подготовка и ск ла д за реак т иви те.
Съхранението на реактивите да бъде под контрола на преподавателя, а условията и редът
за достъп до тях се регламентират със заповед
на ръководителя на обучаващата институция.
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4.2.1. Учебна лаборатория по неорганична
химия/органична химия
Предназначена е за провеждане на упражнения по неорганична химия и по органична
х и м и я. Обору д ва не т о вк л юч ва: ком п ю т ри,
демонстрационна маса, периодична система,
дестилатор, сушилни, електрически котлони,
предпазни мрежи, пещи за накаляване, камина,
водни, пясъчни и маслени бани, вани, филтри,
центрофуги, технически и аналитични везни,
pH мет ри, статив с комплек т от реак тиви,
лабораторни съдове, макети, модели и схеми,
прибори и пособия и други съобразно действащите нормативи.
4.2.2. Учебна лаборатория по аналитична
химия и инструментални методи
Предназначена е за провеждане на упражнения по аналитична химия и инструментални
методи. Оборудването вк лючва: компют ри,
демонстрационна маса, дестилатор, сушилни,
пещи, камина, водни, пясъчни и маслени бани,
центрофуги, технически и аналитични везни,
pH метри, полярограф, уред за електротегловен ана лиз, фо т омет ри, спек т рофо т омет ри,
рефрактометри, хроматограф, апарат на Орса,
статив с комплект от реактиви за качествен
анализ, лабораторни прибори и пособия и др.
съобразно действащите нормативи.
4.2.3. Учебна лаборатория по микробиология
Предназначена е за провеждане на упражнения по микробиология. Оборудването включва:
стерилен бокс с бактерицидни лампи, манипулационна (подготвително помещение с мивка с
топла вода, дестилатор, автоклави, термостати,
апарати за стерилизация и пастьоризация, сушилни), хладилник за съхраняване на колекция
микроорганизми, микроскопи, везни, клатачен
апарат, лабораторни прибори, пособия, материали и реактиви.
4.2.4. Учебна лаборатори я по екологичен
контрол
Предназначена е за провеждане на упражнения по екологичен контрол. Оборудването
следва да осигурява провеждането на учебния
процес, свързан със съвременните методи за
анализ и контрол на води, почви и възду х;
оптични методи на анализ; електрохимични
методи на ана лиз; газова х роматог рафи я и
га зоме т ри чен а на л из. Освен нео бход и мата
апарат у ра за осъществяване на посочените
ана лизи обору дванет о вк лючва: компю т ри,
демонстрационна маса, дестилатор, сушилни,
пещи, камина, водни, пясъчни и маслени бани,
центрофуги, технически и аналитични везни,
pH метри, полярограф, уред за електротегловен ана лиз, фо т омет ри, спек т рофо т омет ри,
рефрактометри, хроматограф, дебеломер, статив
с комплект от реактиви за качествен анализ,
лабораторни прибори и пособия и други съобразно действащите нормативи.
4.3. Учебна работилница
В учебната работилница се провежда обучението по практика на специалността „Експлоатация на съоръжения за пречистване на води“.
Учебната работилница т рябва да осиг у рява
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работни места за всички обучавани, както и
работно място за обучаващия.
4.4. Основно оборудване
Шлосерски шкаф с инструменти – флашки,
тръбни ключове, ножовки, машинка за запояване
на пластмасови тръби, резци, пили, чертилки,
нивелир, бензинови лампи и др.; работни маси
с шлосерски стиски.
4.5. Учебни пособия
Демонстрационни макети на инсталации,
филтри, тръби, кранове, вентили, клапани и др.;
инструменти за работа; онагледяващи табла.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават
лица с образователно-квалификационна степен „маг ист ър“ и ли „бака лавър“ от област
на висше образование „Технически науки“ по
специалности от професионални направления
„Химични технологии“ и „Биотехнологии“ от
К ласификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с
Постановление № 125 на Министерския съвет
от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.; посл. доп.,
бр. 94 от 2005 г.).
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в К ласификатора
на областите на висше образование и профе-
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сионалните направления, могат да преподават
лица без висше образование и без професионална квалификация „учител“, ако са придобили
съответната професионална квалификация при
условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препор ъч и т ел но е на всек и т ри г од и н и
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения и
компетентности.
1214

НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Наредба за изменение на Наредба № 1 от
2007 г. за ползване и изплащане на паричните
помощи за профилактика и рехабилитация
(обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г.; изм., бр. 6 от
2009 г. и бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 14 от
2012 г., бр. 23 от 2014 г.; изм., бр. 94 от 2014 г.;
доп., бр. 4 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 7 и 103
от 2016 г.; изм., бр. 82 от 2018 г.)
Параграф единствен. В чл. 7 ал. 3 се отменя.
Председател на Надзорния съвет:
Бисер Петков

1336

С Т Р.

184

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 1334
от 25 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Созопол, реши:
Одобрява П У П – П У Р за елемен т и те на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект „Второстепенна улица от О.Т. 715 до О.Т. 172“ като
продължение на одобрена улична регулация от
О.Т. 172 до О.Т. 180 с цел свързване на ул. Иван
Венедиков в м. Буджака, землище гр. Созопол,
с ул. Републиканска от действащата улична
регулация на кв. 82 по плана на гр. Созопол, с
трасе в обхват на части от ПИ с идентификатори
67800.5.724, 67800.5.728 и 67800.5.770 по КК на гр.
Созопол. Обект „Второстепенна улица от О.Т. 715
до О.Т. 172“ е обявен за обект от първостепенно значение за общината с Решение № 1220 от
26.09.2018 г. на Общинския съвет – гр. Созопол.
На основание чл. 215, ал. 4, изр. 2 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
Председател:
Кр. Германова
1352
87. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“,
на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постанов
ление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С190004-091-0000083/8.02.2019 г. възлага на
Марияна Валентинова Иванова с адрес: гр. Килифарево, ул. Крайбрежна № 6, следния недвижим
имот: самостоятелен обект в сграда – апартамент
с кадастрален идентификатор 36837.501.940.1.2, намиращ се в сграда 1, разположена в поземлен имот
с идентификатор 36837.501.940, с предназначение
на обекта: жилище, апартамент, брой нива на
обекта: 1, площ – 25 кв. м съгласно схема № 1559525/13.02.2017 г. по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-67 от 12.07.2016 г. на изпълнителния
директор на АГКК, а по удостоверение за данъчна
оценка, предоставено от Община Велико Търново,
с изх. № 5401000149/7.01.2019 г. с площ 54 кв. м,
намиращ се в гр. Килифарево, община Велико Търново, област Велико Търново, ул. Мариола Сиракова
№ 1, вх. А, ет. 2 (съгласно удостоверение за данъчна
оценка, предоставено от Община Велико Търново,
с изх. № 5401000149/7.01.2019 г. – ет. 1) – представ
ляващ апартамент № 2, с граници – на същия
етаж: 36837.501.940.1.1, 36837.501.940.1.3; под обекта:
36837.501.940.1.37, 36837.501.940.1.38; над обекта:
36837.501.940.1.6, състоящ се от коридор, кухня,
спалня и санитарен възел – WC и баня, ведно с

прилежащите към апартамента избено помещение № 2 със светла квадратура (полезна площ)
4,84 кв. м и таванско помещение № 2 със светла
квадратура (полезна площ) 18,05 кв. м, придобит
с договор за покупко-продажба от 14.04.2000 г.
на основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 30, 33
и § 9б от ЗППДОбП, издаден от Министерството на икономиката. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на
имота. Постановлението за възлагане е вписано
в Службата по вписвания – Велико Търново, на
15.02.2019 г. с № от вх. рег. 1162 от 15.02.2019 г.,
№ от дв. вх. рег. 1164 от 15.02.2019 г., акт том 3,
акт № 108/2019 г.
1342
56. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност доцент за военнослужещ в област на
висшето образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.2. Военно дело,
научна специалност „Организация и управление
на въоръжените сили“, за преподаване на учебните
дисциплини „Военна логистика“, „Логистично
осигуряване на формированията“ и „Снабдяване
с гориво-смазочни материали“ – един. Срок за
подаване на документи за участие в конкурса: 2
месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите от
кандидатите се счита датата на завеждането им
в регистратурата на Военната академия „Г. С.
Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи са публикувани на сайта на
академията. Документи и справки – София, бул.
Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел. 92-26-512.
1372
69. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, обявява конкурси за
академични длъжности: професори по: професионално направление 5.8. Проучване, добив и
обработка на полезните изкопаеми, научна специалност „Геология и проучване на полезните
изкопаеми“ (Физика на нефтения и газов пласт.
Нетрадиционни източници на въглеводородни
ресурси) – един за нуждите на катедра „ГППИ“;
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, научна специалност
„Маркшайдерство“ – един за нуждите на катедра
„Маркшайдерство и геодезия“; професионално направление 4.4. Науки за земята, научна
специалност „Хидрогеология“ (Динамика на
подземните води) – един за нуждите на катедра
„Хидрогеология и инженерна геология“; доценти
по: професионално направление 5.8. Проучване,
добив и обработка на полезните изкопаеми, научна
специалност „Техника и технологии на взривните
работи“ – един за нуждите на катедра „Подземно
строителство“; професионално направление 5.7.
Архитектура, строителство и геодезия, научна
специалност „Подземно строителство“ – един за
нуждите на катедра „Подземно строителство“;
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, научна специалност
„Маркшайдерство“ – един за нуждите на катедра
„Маркшайдерство и геодезия“; главни асистенти
по: професионално направление 4.4. Науки за
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земята, научна специалност „Инженерна геология“ – двама за нуждите на катедра „Хидрогеология и инженерна геология“; професионално
направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Регионална геология“ – един за нуждите на катедра „Геология и геоинформатика“;
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, научна специалност
„Маркшайдерство“ – един за нуждите на катедра
„Маркшайдерство и геодезия“; професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия, научна специалност „Обща, висша и
приложна геодезия“ – един за нуждите на катедра
„Маркшайдерство и геодезия“; професионално
направление 5.8. Проучване, добив и обработка
на полезните изкопаеми, научна специалност
„Обогатяване и рециклиране на суровини“ – един
за нуждите на катедра „Обогатяване и рециклиране на суровини“, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: МГУ „Св. Иван
Рилски“, сектор „Следдипломна квалификация“,
ректорат, ет. 3, стая 79, тел. (02) 80-60-209, 0879
807 890, Зоя Велева.
1373
6. – Техническият университет – София, обявява конкурси за главни асистенти по: професи№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Област на висшето
образование
3. Социални, стопански и
правни науки
3. Социални, стопански и
правни науки
3. Социални, стопански и
правни науки
3. Социални, стопански и
правни науки
3. Социални, стопански и
правни науки
4. Природни науки, мате
матика и информатика
3. Социални, стопански и
правни науки
3. Социални, стопански и
правни науки
3. Социални, стопански и
правни науки
3. Социални, стопански и
правни науки
3. Социални, стопански и
правни науки
3. Социални, стопански и
правни науки
3. Социални, стопански и
правни науки
3. Социални, стопански и
правни науки

Професионално
направление

С Т Р. 1 8 5

онално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Методи, преобразуватели и уреди
за измерване и контрол на физико-механични
и геометрични величини“ – един към катедра
„Прецизна техника и уредостроене“ – МФ; професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Автоматизация на производството“ – един към катедра „Автоматизация на
дискретното производство“ – МФ; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, специалност „Електроснабдяване и
електрообзавеждане на промишлеността“ – един
към катедра „Електроснабдяване, електрообзавеждане и електротранспорт“ – ЕФ, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в Техническия
университет – София, във факултетните канцеларии на: МФ – каб. 3242, тел. 965 22 88; ЕФ – каб.
12222, тел. 965 23 70.
1346
290. – Икономическият университет – Варна,
на основание Решение № 341 от 21.05.2018 г. на
Министерския съвет и решения на съответните
факултети преобявява конкурси за прием на
докторанти за учебната 2018/2019 г. по следните
докторски програми:
Докторска програма

3.7. Администрация и
Социално управление
управление
Политическа икономия (обща
3.8. Икономика
икономическа теория)

Държавна
поръчка
ред. зад.
1
1

3.8. Икономика

Финанси

1

3.8. Икономика

Статистика и демография

1

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол
и анализ на стопанската дейност

2

4.6. Информатика и комИнформатика
пютърни науки

1

3.8. Икономика

Аграрен бизнес

1

3.9. Туризъм

Икономика и управление (туризъм)

1

3.8. Икономика

Индустриален бизнес

1

3.8. Икономика

Стокознание

1

3.8. Икономика

Маркетинг

3

1

Световно стопанство и междуна2
родни икономически отношения
Икономика и управление (тър13.
3.8. Икономика
1
говия)
Приложение на изчислителната
14.
3.8. Икономика
2
техника в икономиката
Общо:
19
1
Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и информация в отдел „Научноизследователска дейност и докторантура“, каб. 503, тел. 052/830 813,
e-mail: doktoranti@ue-varna.bg, nidd@ue-varna.bg.
1303
12.

3.8. Икономика
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4. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност
главен асистент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Геометрия и топология“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел
„Човешки ресурси“ – тел. 032/654 274.
1345
244. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ преобявява конкурси за учебната
2018/2019 г. за редовни и задочни докторанти
съгласно Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет, както следва:
№
по
ред

1.
I.

1.

2.
III.

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
IV.

1.
2.

Ши- Облас т на висше Образователфър образование, про- на и нау ч на
фесионално направстепен
лен ие, док т о р с к а
„доктор“
програма
резадовно дочно
2
3
4
5
1. Педагогически науки
1.3. Педагогика на обучението по ...
Методика на обу1
1
чението по информатика и информационни технологии
Методика на обу1
чениет о по мат ематика
3. Социални, стопански и правни науки
3.3. Политически науки
Политически науки
1
1
3.6. Право
Гра ж данско и се1
мейно право
Наказателно право
2
Наказателен процес
2
Римско право
1
Теория на държава1
та и правото
История на държа1
вата и правото
3.8. Икономика
Финанси и счето2
водство
Политическа ико1
1
номия
История на иконо1
1
мическите учения
4. При р од н и н ау к и ,
математика и информатика
4.2. Химически науки
Неорганична химия
1
Органична химия
2
4.3. Биологически науки

ВЕСТНИК
1.
1.

2
4.5.

1.
2.
4.6.
1.
Общо:
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3
Ботаника
Математика
Математически
анализ
Диференциални
уравнения
Информатика и
компютърни науки
Информатика

4
1

5
-

1

-

1

-

4
16

3
16

За участие в конкурсите се подават следните
документи: 1. молба до ректора по образец (изтегля
се от интернет страницата на университета); 2.
автобиография – европейски формат; 3. дипломи
за висше образование с образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ с
приложенията (оригинал и копие) или нотариално
заверени копия от тях; 4. документ за признато
висше образование (ОКС „магистър“), ако то е
придобито в чужбина; 5. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област; 6. документ за платена
такса за явяване на конкурсен изпит – 30 лв. и
20 лв. за всеки следващ изпит. Таксите се внасят
в офиса на „УниКредит Булбанк“, намиращ се в
сградата на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“, ректорат. Срок за подаване на
документите – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ на адрес: Пловдив,
ул. Цар Асен № 24, стая № 123, тел. 032/261 406.
1290
462. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, преобявява конкурси за редовни и задочни докторанти по:
5.1. Машинно инженерство: „Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните работи“ – 1
бр. задочна, „Локомотиви, вагони, трамваи“ – 1
бр. редовна, „Подвижен железопътен състав и
теглителна сила на влаковете“ – 1 бр. редовна, „Автомобилна техника“ – 1 бр. редовна, „Приложна
механика“ – 1 бр. редовна; 5.3. Комуникационна
и компютърна техника: „Осигурителна техника
и системи“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна; 5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация: „Управление
и експлоатация на железопътния транспорт“ – 1
бр. редовна, 1 бр. задочна; „Транспортни системи
и транспортни технологии“ – 1 бр. редовна; 5.7.
Архитектура, строителство и геодезия: „Строителни конструкции“ – 1 бр. задочна; „Организация
и управление на строителното производство“ – 1
бр. задочна, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават
следните документи: заявление (по образец); автобиография; диплома за „магистър“ или нотариално
заверено копие и приложението към нея; медицинско свидетелство, издадено в срок не по-рано
от един месец от датата на кандидатстването; 2
бр. снимки; списък на публикации, ако има такива;
копие от документ за гражданство; удостоверение
за признато висше образование, ако дипломата е
издадена от чуждестранно висше училище; касова
бележка за платена такса за кандидатстване – по
30 лв. за изпитите по специалността и чужд език.
1256
3. – Институтът за държавата и правото при
БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност от област на висше образование
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3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: доцент – един
по Конституционно право на Република България
за нуждите на секция „Публичноправни науки“.
Документите се подават в ИДП – п. код 1000,
София, ул. Сердика № 4, ет. 3, в срок 3 месеца от
обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
1338
58. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 134, ал. 2, т. 8 във връзка с чл. 136,
ал. 1 и чл. 108, ал. 2 от ЗУТ е изготвен проект за
изменение на ПУП – устройствени план-схеми за
обект: „КСН ТП Юрта 9 – ТП Детска градина,
подобект: Кабели 20 kV“, землище гр. Свети
Влас, м. Юрта, като изменение на елемент на
техническата инфраструктура. Трасето на кабела
започва от ТП Юрта – Детска градина, в ПИ
11538.501.539, преминава през ПИ 11538.501.539,
публична общинска собственост, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване – за обществен селищен
парк, градина, и през ПИ 11538.501.491, публична
общинска собственост, с трайно предназначение
на територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за второстепенна улица, продължава
през ПИ 11538.5.88 с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – дере, в участъка от т. 9 до т. 10 на
представеното задание, като тази част от трасето
е предмет на друг проект – ПУП – парцеларен
план; продължава през ПИ 11538.5.46, публична
общинска собственост, с трайно предназначение на територията: територия на транспорта,
и начин на трайно ползване – за местен път, в
участъка от т. 10 до т. 19 на представеното задание и продължава през ПИ 11538.2.106 с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – за селскостопански,
горски, ведомствен път, до БКТП – Юрта 9, в ПИ
11538.2.163, като тази част от трасето е предмет
на друг проект – ПУП – парцеларен план. Проектната дължина на трасето на кабела, попадащ
в урбанизирана територия, е 280,58 м и сервитут
с ширина 1 м от двете страни спрямо оста на
трасето на кабела. Общата площ на сервитута е
561,14 кв. м. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация в стая 31, ет. 3, тел.
2-93-69. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1353
59. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
на основание чл. 134, ал. 2, т. 8 във връзка с
чл. 136, ал. 1 и чл. 108, ал. 2 от ЗУТ е изготвен
проект за изменение на ПУП – устройствени
план-схеми за обект: „КСН ТП нов ДП – ТП
Юрта 7, подобект: Кабели 20 kV“, землище гр.
Свети Влас, м. Юрта, като изменение на елемент
на техническата инфраструктура. Трасето на
кабела започва от ТП Юрта 7 в ПИ 11538.2.37,
преминава през ПИ 11538.2.107, публична общинска собственост, с трайно предназначение на
територията: земеделска, и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен
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път, и през ПИ 11538.2.128, публична общинска
собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен
път, като тази част от трасето е предмет на друг
проект – ПУП – парцеларен план, продължава
през ПИ 11538.2.164, публична общинска собственост, с трайно предназначение на територията:
територия на транспорта, и начин на трайно
ползване – за местен път, в участъка от т. 5 до
т. 3 и в участъка от т. 2 до т. 1 на представеното
задание, предмет на настоящия ПУП – план-схема, продължава през ПИ 11538.2.165, публична
общинска собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, като тази част от трасето е предмет
на друг проект – ПУП – парцеларен план, до
БКТП – нов, в ПИ 11538.2.19. Проектната дължина
на трасето на кабела, попадащ в урбанизираната
територия, е 41,60 м и сервитут с ширина 1 м
от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Общата площ на сервитута е 83,15 кв. м.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация в стая 31, ет. 3, тел. 2-93-69. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1354
61. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП – парцеларен план за обект:
„КСН ТП нов ДП – ТП Юрта 7, подобект: Кабели 20 kV“, землище гр. Свети Влас, м. Юрта,
като елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии,
преминаващи през имоти ПИ 11538.2.107, ПИ
11538.2.128 и ПИ 11538.2.165, землище гр. Свети
Влас, м. Юрта. Трасето на кабела започва от
ТП Юрта 7 в ПИ 11538.2.37, преминава през
ПИ 11538.2.107, публична общинска собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – за
селскостопански, горски, ведомствен път, и през
ПИ 11538.2.128, публична общинска собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – за
селскостопанск и, горск и, ведомствен път, в
участъка от т. 3 до т. 12 на представеното задание, продължава през ПИ 11538.2.164, публична
общинска собственост, с трайно предназначение
на територията: територия на транспорта, и
начин на трайно ползване – за местен път, в
участъка от т. 12 до т. 13 на представеното задание, като тази част от трасето е предмет на друг
проект – ПУП – план-схема, продължава през
ПИ 11538.2.165, публична общинска собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – за
селскостопански, горски, ведомствен път, в участъка от т. 13 до т. 16 на представеното задание,
продължава отново през ПИ 11538.2.164, публична
общинска собственост, с трайно предназначение на територията: територия на транспорта,
и начин на трайно ползване – за местен път, в
участъка от т. 16 до т. 17 на представеното зада-
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ние, като тази част от трасето е предмет на друг
проект – ПУП – план-схема, до БКТП – нов, в
ПИ 11538.2.19. Дължината на трасето на кабела,
попадащ в земеделска територия, е 247,86 м и
сервитут с ширина 1 м от двете страни спрямо
оста на трасето на кабела. Площта на сервитута
е 500,83 кв. м. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация в стая 31, ет. 3, тел.
0554/2-93-69. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1355
8. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на пътен достъп, от път ІІ-84 (Звъничево – Варвара) при км
2+246 дясно до ПИ 06149.36.10, местност Бахчето,
по КККР на землище с. Братаница, община
Пазарджик. Трасето на ПУП – ПП за пътен достъп до ПИ 06149.36.10 започва от обслужващата
зона на път ІІ-84 (Звъничево – Варвара) при км
2+246 дясно, като пресича ПИ 06149.14.40 (проектен 06149.41.42) с НТП – напоителен канал,
ПИ 06149.36.20 (проектен 06149.36.22) с НТП – за
селскостопански, ведомствен път, ПИ 06149.38.21
(проектен 06149.38.22) с НТП – за стопански,
ведомствен път, и достига до ПИ 06149.36.10, за
който са изработени регистър и баланси за засегнатите имоти. Общата дължина е 80 м, като
засегнатата площ е 0,614 дка общинска и 0,091 дка
държавна собственост. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
1289
6. – 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 НН от електромерно табло,
намиращо се на северозападната граница на ПИ
67338.48.54, до ново ел. табло на североизточната
граница на ПИ 67338.48.55, отреден „За сервиз
и складова база за селскостопанска техника“, и
преминаващ през ПИ 67338.48.34 с НТП „полски
път“, общинска собственост, всички в местност
Сливенски кър, землище гр. Сливен. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
1262

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от фондация
„Сийдър“ със седалище и адрес на управление:
София, бул. България № 69, ет. 3, на т. II.5 от
Методическо указание за уеднаквяване на практиката при прилагане на Закона за социалното
подпомагане и правилника за прилагането му,
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утвърдено със Заповед № РД-01-0015 от 5.01.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане, по което е образувано
адм. дело № 12751/2018 г. по описа на Върховния
административен съд, пето отделение, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
23.10.2019 г. от 10,30 ч. в зала № 3.
1337
Административният съд – Варна, ХXVI състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от АПК съобщава, че с протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Варна, са
оспорени разпоредбите на чл. 27, ал. 1, чл. 28,
ал. 4 и чл. 42, ал. 5 от Наредбата за условията
и реда за установяване на жилищни нужди и
за настаняване под наем в общински жилища,
приета от Общинския съвет – с. Ветрино, с Решение № 346 по протокол № 17 от 28.04.2005 г.,
изменена с Решение № 600 по протокол № 43 от
21.12.2006 г., Решение № 670 по протокол № 49
от 29.06.2007 г. и Решение № 288 по протокол
№ 16 от 28.10.2008 г. По протеста е образувано
адм. д. № 131/2019 г. по описа на Административния съд – Варна, ХXVI състав, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание
на 14.03.2019 г. от 13,30 ч. Съдът указва, че съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК всеки, който има
правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
1318
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпил протест на Милена
Любенова – прокурор от Окръжната прокуратура – Добрич, срещу чл. 48, ал. 2 в частта „…или
упълномощено от него лице…“, чл. 49, ал. 12 и 13
от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Тервел,
приета с Решение № 8-116 по протокол № 8 от
5.09.2008 г. на Общинския съвет – гр. Тервел.
По протеста е образувано адм. д. № 107/2019 г.
по описа на Административния съд – Добрич,
насрочено за 30.04.2019 г. от 13 ч.
1313
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпил протест на Милена Любенова – прокурор от Окръжната прокуратура – Добрич, срещу чл. 49, ал. 2 в частта
„…или упълномощено от него лице…“, чл. 50, ал. 2,
т. 2 и 5 от Наредбата за изграждане и опазване
на зелената система на територията на община
Шабла, приета с Решение № 354 от 22.10.2008 г.
по протокол № 15 от 22.10.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Шабла, изменена и допълнена с Решение № 597 от 6.11.2014 г. на ОбС – гр. Шабла,
по протокол № 49 от 6.11.2014 г. По протеста е
образувано адм. д. № 102/2019 г. по описа на
Административния съд – Добрич, насрочено за
30.04.2019 г. от 13,15 ч.
1314
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
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че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Добрич, срещу Наредба № 18 за изграждане
и опазване на зелената система на територията
на община Крушари, приета с Решение № 11/114
по протокол № 11 от 30.09.2008 г. на Общинския съвет – с. Крушари, изменена с протокол
№ 12 от 30.10.2008 г., в частта на чл. 50, ал. 3 и
чл. 51, ал. 2, т. 2 и 3 от наредбата. По протеста
е образувано адм. д. № 103/2019 г. по описа на
Aдминистративния съд – Добрич, насрочено за
9.04.2019 г. от 13,15 ч.
1315
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК обявява, че е постъпил протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Кюстендил,
срещу разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от Наредбата
за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Бобов дол в частта
относно израза „… малки покрити обслужващи
обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни
игри, за художествени и хоби дейности)“, както и
срещу разпоредбите на чл. 27, 29 и 34 от Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на
зелената система на община Бобов дол, приета с
Решение № 9 по протокол № 1 от 28.01.2011 г. от
Общинския съвет – гр. Бобов дол. По протеста
е образувано адм. д. № 51/2019 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил, насрочено
за 27.03.2019 г. от 10 ч.
1312
Административният съд – Пазарджик, Х състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава за жалба на „Рейсър
Ауто“ – ЕООД, с ЕИК 201327590, със седалище
и адрес на управление София, район „Кремиковци“, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3,
представлявано от Юрий Василевич Сидоров,
подадена чрез адв. Дацев – САК, против чл. 69,
ал. 3 от Наредбата за управление на отпадъците
на територията на Община Септември. По оспорването е образувано адм. д. № 120/2019 г. по
описа на Административния съд – Пазарджик,
и е насрочено за о.с.з. на 13.03.2019 г. – 9,45 ч.
1319
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Пазарджик, против чл. 9, ал. 2 в
частта „…за което гражданите заплащат режийни разноски в размер на 0,5 % от стойността на
имота. Средствата се внасят във фонд „Жилищно
строителство“ на общините. Условията и редът
за набиране и разходване на средствата във
фонд „Жилищно строителство“ се определят с
наредба на министъра на регионалното развитие
и благоустройството и министъра на финансите.“
от Наредбата за управление и разпореждане с
общинския жилищен фонд, приета с Решение
№ 233 от 30.03.2005 г. на Общинския съвет – гр.
Пещера, взето с протокол № 19, изменена и
допълнена с Решение № 466 от 28.01.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Пещера, взето с протокол
№ 41, и с Решение № 735 от 30.06.2011 г., взето с
протокол № 69. По протеста е образувано адм. д.
№ 191 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2019 г., насрочено за разглеждане на
13.03.2019 г. от 9,45 ч.
1344
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Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжната прокуратура – Разград, с искане да бъдат
отменени като незаконосъобразни разпоредбите
на чл. 5 и 6 от Наредба № 3 за търговската дейност на територията на община Кубрат, приета
с решение на Общинския съвет – гр. Кубрат, по
който е образувано адм. д. № 41/2019 г. по описа
на Административния съд – Разград, насрочено
за 26.03.2019 г. от 11 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.
1316
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжната прокуратура – Разград, с искане да бъдат
отменени като незаконосъобразни разпоредбите
на чл. 17, ал. 2 в частта относно израза „... за
което гражданите заплащат режийни разноски
в размер на 0,5 на сто от стойността на имота,
по сметка на Община“ и чл. 30, ал. 1 от Наредба № 14 за условията и реда за установяване на
жилищните нужди и за настаняване под наем
в общински жилища, приета от Общинския съвет – гр. Кубрат, по който е образувано адм. д.
№ 47/2019 г. по описа на А дминистративния
съд – Разград, насрочено за 2.04.2019 г. от 11 ч.
Всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи като
страна до началото на устните състезания при
всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 от АПК.
1317
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 3 от Закона за устройство
на територията съобщава, че е постъпила жалба
от Любен Тодоров Тошков, с която се оспорва
Решение № 360 от 14.06.2018 г. на Столичния
общински съвет в частта, в която е одобрен
ПУП – план за регулация за кв. 19, м. С. Локорско,
район „Нови Искър“, по отношение на УПИ ІІІ112 – „за ЖС“, и УПИ ІV-111 – „за ЖС“, обн., ДВ,
бр. 64 от 3.08.2018 г., по която е образувано адм.
д. № 11599/2018 г. по описа на Административния съд – София-град, ІІ отделение, 58 състав.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
деня на обнародването на настоящото съобщение
в „Държавен вестник“, като подадат заявление
до съда по реда и със съдържанието по чл. 218,
ал. 5 от Закона за устройство на територията.
1320
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 305/2019 г. по описа на АССO, което ще бъде
разгледано в открито съдебно заседание на
15.05.2019 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на
община Ботевград.
1278
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А дминистративният съд – София област,
девети 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 № 71/2019 г. по описа на съда по протест
и допълнение към него на Окръжната прокуратура – София, против чл. 17, ал. 2 в частта „... за
което гражданите заплащат режийни разноски в
размер 0,5 на сто от стойността на имота по сметка
на общината“; чл. 28, ал. 2, чл. 45, ал. 1, т. 1.1 и
чл. 49, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, за настаняване
под наем и разпореждане с жилищната собственост
на Община Елин Пелин, приета с Решение № 593
по протокол № 21 от 31.03.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Елин Пелин. Административно дело
№ 71/2019 г. е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 3.04.2019 г. от 10 ч.
1339
А дминистративният съд – София област,
трети 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 № 1238/2018 г. по описа на съда по протест
на прокурор в Окръжната прокуратура – София,
с който се оспорва като незаконосъобразна и се
иска отмяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Общинския съвет – Ботевград.
Административно дело № 1238/2018 г. е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
17.04.2019 г. от 10 ч.
1365
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – София,
против Наредба № 1 за поддържане и опазване
на обществения ред, общественото имущество
и околната среда в община Ботевград, приета с
решение на Общинския съвет – Ботевград, по
което е образувано адм. дело 313/2019 г. Делото
е насрочено в открито съдебно заседание на
3.04.2019 г. от 10 ч.
1371
Административният съд – Търговище, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Търговище, против разпоредбите на чл. 15,
ал. 2, чл. 29, чл. 42, ал. 2, т. 1 и чл. 44, ал. 5 от
Наредбата за условията и реда за установяване
на жилищни нужди и за настаняване под наем
в общински жилища, собственост на Община
Антоново (наредбата), изменен в частта на петитума относно протестирането на разпоредбата на
чл. 44, ал. 5 от гореописаната наредба с писмо
на заместник окръжен прокурор при Окръжната
прокуратура – Търговище, с вх. № 1993/2018 г. По
протеста е образувано адм. д. № 232/2018 г. по
описа на Административният съд – Търговище,
със страни: Окръжната прокуратура – Търговище, и Общинският съвет – гр. Антоново. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 26.03.2019 г. от 10 ч.
1277
Разградският районен съд съобщава на Оксана
Андреевна Генчева, по баща Москвичова, родена
на 30.09.1984 г. в Украйна, гражданка на Украйна,
с неизвестен адрес в чужбина, за заведеното срещу
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нея от ищеца Димитър Илков Генчев от Разград
гр. д. № 2542/2018 г. по описа на Районния
съд – Разград, за развод по реда на чл. 49 от СК,
като є указва, че в двуседмичен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ следва да
се яви, респективно – да изпрати свой упълномощен процесуален представител, в деловодството
на РС – Разград, за връчване (получаване) на
исковата молба и приложенията към нея.
1343
Районният съд – гр. Сандански, призовава в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответницата Райна Василева Методиева,
родена на 27.04.1976 г., гражданка на Република
България, с постоянен адрес гр. Сандански, ул.
Младост № 2, и с неизвестен адрес във Великобритания, да се яви в канцеларията на Районния съд – гр. Сандански, за да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея по
гр. д. № 1340/2018 г. по описа на съда, заведено
от Асен Кирилов Станков от гр. Сандански, по
чл. 132, ал. 1, т. 2 СК. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще є назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1321
Софийският градски съд на основание чл. 17,
а л. 1, т. 8 от ЗПП вписва п ромени по ф.д.
№ 1661/1997 г. на политическа партия „Съюз на
демократичните сили“, както следва: Заличава
досегашния главен секретар на ПП „Съюз на
демократичните сили“. Вписва Илия Димитров
Лазаров като главен секретар на ПП „Съюз на
демократичните сили“. Заличава досегашния
председател на Националния щаб за избори на
ПП „Съюз на демократичните сили“. Вписва
Георги Димитров Ненков като председател на
Националния щаб за избори на ПП „Съюз на
демократичните сили“. Заличава стария състав на
Контролния съвет на политическа партия „Съюз
на демократичните сили“. Вписва нов състав на
Контролния съвет на политическа партия „Съюз
на демократичните сили“, както следва: Димитър
Александров Василев като председател, Златослав
Александров Златанов като секретар, членове:
Райно Димов Стоянов – регионален представител за Южен Централен район, Станислава
Груйчева Славчева – регионален представител
за София-град, Стоян Митев Методиев – регионален представител за Югоизточен район, Таня
Иванова Митранова – регионален представител
за Северозападен район, Петър Руменов Кънчев – регионален представител за Северозападен
район, Дочка Койчева Димитрова – регионален
представител за Североизточен район, и Костадин Василев Костов – регионален представител
за Югозападен район.
1370

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
56. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация лека
атлетика“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на членовете на
федерацията на 9.04.2019 г. в 10 ч. в Петрич, ул.
Цар Борис III № 21, хотел „България“, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен доклад
за дейността на управителния съвет за 2018 г.;
проект на решение: ОС приема годишния доклад
за дейността на управителния съвет за 2018 г.;
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2. приемане на годишния финансов отчет за
2018 г. на БФЛА; проект на решение: ОС приема
годишния финансов отчет за 2018 г. на БФЛА;
3. приемане на бюджета на БФЛА за 2020 г. и
определяне на лицензиран експерт-счетоводител
за 2020 г.; проект на решение: ОС приема предложения от УС бюджет на федерацията за 2020 г.
и определя за лицензиран експерт-счетоводител
за 2020 г. избраното от ОС лице; 4. приемане на
Правилника за разпределение на финансовите
средства за 2020 г. на клубовете по лека атлетика – членове на БФЛА; проект на решение: ОС
приема предложения от УС Правилник за разпределение на финансовите средства за 2020 г. на
клубовете по лека атлетика – членове на БФЛА.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на федерацията
по седалището и адреса є на управление от 10 до
13 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени
при поискване на лицата, които по закон представляват съответния член или негов представител с
изрично писмено пълномощно. В деня на общото
събрание делегатите следва да представят изрично
писмено пълномощно, в случай че членът не се
представлява от законния си представител; Регистрацията на делегатите ще започне в 9 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1368
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Гръцки Бизнес Съвет в България“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 17.04.2019 г. в 18 ч. в София, пл.
Света Неделя № 5, София Хотел Балкан, при
следния дневен ред: 1. разглеждане и приемане
на отчета за дейността на управителния съвет на
сдружението за 2018 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет на сдружението за 2018 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете
на управителния съвет за дейността им през
2018 г.; 4. обсъждане и приемане на бюджета
на сдружението за 2019 г.; 5. освобождаване на
член/ове от състава на управителния съвет; 6.
избор на нов/и член/ове на управителния съвет;
7. изменения на устава на сдружение „Гръцки
Бизнес Съвет в България“. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1360
6. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 20.04.2019 г. в 10 ч. в Дневен център
за деца и лица с увреждания с приоритет епилепсия в София, бул. Сливница № 212Е, при следния
дневен ред: 1. представяне на отчет на АРДЕ за
2018 – 2019 г. от председателя на УС; 2. представяне
на финансов отчет от счетоводителя; 3. приемане
на проект на бюджет за 2020 г.; 4. разни.
1341
5. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Български информационен консорциум“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 25.04.2019 г. в 10,30 ч. в
София, ул. Монтевидео № 21, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
през 2018 г.; 2. приемане на годишен счетоводен
отчет за 2018 г.; 3. приемане на бюджет за 2019 г.;
4. план на събитията през 2019 г.; 5. разни. При
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липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1281
18. – Управителният съвет на сдружение
„Централен софийски яхт клуб – Академик“
(ЦСЯК – Академик) – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 21 и 22.2 от устава свиква общо
отчетно-изборно събрание на 25.04.2019 г. в 18 ч. в
София на адрес: ул. Св. Климент Охридски № 10,
ет. 2, заседателната зала, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на УС за 2018 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет за 2018 г.; 3. доклад
за дейността на УС през 2018 г.; 4. приемане на
доклада по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ; 5. приемане
на проектобюджет на сдружението за 2019 г.; 6.
приемане на изменения в устава на сдружението; 7. избор на председател и членове на УС на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
1291
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопански цел „Българско кадетско братство“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете си на 19.05.2019 г.
в 17 ч. в стола на БАН – София, ул. 15 ноември
№ 1, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета за дейността на управителния съвет за
периода май 2017 г. – май 2019 г.; 2. приемане на
бюджета на сдружението за 2019 г., предложен
от управителния съвет; 3. приемане на основни
насоки и програма за дейността на сдружение
„Българско кадетско братство“ през 2019 г.;
4. избор на нов управителен съвет.
1292
6. – Управителният съвет на БК „Черно
море“ – Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 24.04.2019 г.
в 17 ч. във Варна, Спортен комплекс „Черно море“,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1357
6. – Управителният съвет на СК „Тенис на
маса Комфорт“ – Варна, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание
на 30.04.2019 г. в 17 ч. във Варна, Спортна зала,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1358
6. – Управителни ят съвет на СК „Га лата 2009“ – Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно-изборно събрание на
14.05.2019 г. в 17 ч. във Варна, Спортен комплекс „Приморски“, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на управителния съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1356
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1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Тенис клуб – Нова Загора“ – Нова Загора, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 23.04.2019 г. в 18,30 ч. в Нова Загора,
ул. Цар Иван Асен ІІ № 14, при следния дневен
ред и проекти за решения: 1. отчет за дейността
на клуба през 2018 г.; проект за решение: общото
събрание приема отчета за дейността на клуба
през 2018 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет на клуба за 2018 г.; проект за решение:
общото събрание одобрява годишния финансов
отчет на клуба за 2018 г.; 3. освобождаване членовете на управителния и на контролния съвет от
отговорност за дейността им през 2018 г.; проект
за решение: общото събрание освобождава членовете на управителния и на контролния съвет
от отговорност за дейността им през 2018 г.; 4.
промени в устава на клуба; проект за решение:
общото събрание приема/не приема промени в
устава на клуба; 5. промени в броя и състава на
управителния и на контролния съвет на клуба;
проект за решение: общото събрание приема/не
приема промени в броя и състава на управителния
и на контролния съвет на клуба; 6. разни. Материалите, свързани с дневния ред на събранието,
са на разположение на членовете на адрес: Нова
Загора, ул. Петко Енев № 54, считано от датата на
обнародване в „Държавен вестник“ на поканата
за свикване на общо събрание. Пълномощниците
на членовете се легитимират с писмено изрично
пълномощно, съдържащо пълни данни на упълномощителя и упълномощения. Поканват се всички
членове на клуба да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията
на членовете и техните пълномощници започва
в 18 ч. на 23.04.2019 г. на мястото на провеждане
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове и пълномощници.
1311
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Евразийски дом
на културата“ – Пловдив, на основание чл. 26 от
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ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 15.04.2019 г. в 14 ч. в
Пловдив, бул. Христо Ботев № 92, Бизнес център
„Рилон“, вх. В, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
вземане на решения за прекратяване дейността на
сдружението; 2. избор на ликвидатор; 3. разпределяне на имуществото; 4. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 16,
ал. 3 от устава общото събрание ще се проведе
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове на сдружението. Писмените материали,
свързани с дневния ред, са на разположение на
членовете на общото събрание в офиса на сдружението по седалище и адрес на управление.
1359
12. – Управителният съвет на сдружение
„Клуб по бойни изкуства „Грифон“ – Сливен, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение на УС от
20.02.2019 г. свиква общо събрание на 25.04.2019 г.
в 15 ч. в Сливен, ул. Планинска № 11, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
сдружението през 2018 г.; 2. отчет на УС на финансовото състояние на сдружението за 2018 г.; 3.
промяна на седалището и адреса на управление
на сдружението; 4. приемане на нов устав на
сдружението; 5. освобождаване от длъжност и
отговорност на настоящия УС и председателя на
УС; 6. избор на нов УС и председател на УС. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1294
Поправка. Медицинският университет – София, прави поправка в обявлението за конкурси
за прием на докторанти за учебната 2018/2019 г.
(ДВ, бр. 17 от 2019 г.), като в частта за подаване
на документи в т. 3 думите „копие на диплома...“ да се четат „нотариално заверено копие
на диплома...“.
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СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
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