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ЗАКОН

за социалните услуги
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет и цели
Чл. 1. (1) Законът урежда предоставянето,
ползването, планирането, финансирането,
качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в Република България.
(2) Целите на този закон са:
1. гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните
потребности на лицата;
2. гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги;
3. гарантиране на правото на всяко лице
на подкрепа за живот в домашна среда и в
общността;
4. насърчаване на интегрирания подход
при осигуряването на подкрепа на лицата;
5. насърчаване и развитие на публичночастното партньорство при предоставянето
на социални услуги.
Принципи
Чл. 2. Социалните услуги се организират
и предоставят в съответствие със следните
принципи:
1. наличие на различни видове социални
услуги;
2. достъпност на социалните услуги;
3. индивидуализиране на подкрепата;
4. всеобхватност, интегрираност и непрекъснатост на подкрепата;
5. превенция на институционализацията;
6. зачитане правата на лицата, ползващи
социални услуги, и гарантиране на активното
им участие при вземането на решения;
7. гъвкавост и прозрачност при управлението на социалните услуги;

8. участие на всички заинтересовани страни и използване на всички налични ресурси.
Социални услуги
Чл. 3. (1) Социалните услуги са дейности
за подкрепа на лицата за:
1. превенция и/или преодоляване на социалното изключване;
2. реализиране на права;
3. подобряване качеството на живот.
(2) Социалните услуги се основават на
социална работа, индивидуален подход и индивидуална оценка на потребностите.
Социална работа
Чл. 4. Социалната работа е дейност, която
се основава на правата на човека и социалната справедливост и е насочена към подкрепа
на отделния човек, семейството, групи или
общности за подобряване на качеството им на
живот чрез развитие на умения да използват
собствените си възможности и тези на общността при посрещане на техните потребности.
Индивидуален подход
Чл. 5. Индивидуалният подход включва
извършване на професионални действия за
подкрепа и придружаване на лицето, при
кои т о нег ови т е кон к ре т н и по т ребнос т и,
способности и възможности се поставят в
центъра на работата.
Индивидуална оценка на потребностите
Чл. 6. (1) Индивидуалната оценка на потребностите е професионално проучване на
житейската ситуация и психо-социалното
състояние на лицето с цел определяне на
неговите емоционални и социални потребности и потребности от развитие и реализация,
които да насочат социалната работа.
(2) Индивидуалната оценка на потребностите
включва професионални становища, заключения, изводи и препоръки, основани на анализ.
Право на социални услуги
Чл. 7. (1) Право на социални услуги има
всяко лице, което се нуждае от подкрепа за
превенция и/или преодоляване на социалното изключване, реализиране на права или
подобряване на качеството му на живот,
независимо от неговите възраст, здравно
състояние, образование, доходи, социално и
имуществено състояние.
(2) Всяко дете има право на социални
услу ги, съобразени с неговите най-добри
ин тереси, възраст, физи ческо, зд равно и
психическо състояние, степен на развитие и
индивидуални потребности.
Забрана за дискриминация
Чл. 8. При предоставянето на социални
услуги не се допуска пряка или непряка дискриминация на лицата, основана на пол, раса,
народност, етническа принадлежност, човешки
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геном, гражданство, произход, религия или
вяра, образование, убеждения, политическа
принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено
състояние или на всякакви други признаци,
установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.
Зачитане на правата и желанията на лицата
Чл. 9. (1) При предоставянето на социални
услуги не се допуска нарушаване на правата,
свободите, достойнството и личната неприкосновеност на лицата.
(2) Социални услуги се предоставят съ
образно желанието и личния избор на лицата.
(3) При предоставянето на социални услуги за деца се зачита мнението на детето
и родителите или на лицата, които полагат
грижи за детето.
(4) При предоставянето на социални услуги се гарантира правото на лицата, които ги
ползват, да изразяват свободно мнението си
за начина на предоставяне и ефективността
на услугите, възможностите за подобряване
на качеството им и за всички въпроси, които
имат отношение към техните права и интереси
при ползване на социалните услуги.
Предимство на подкрепата в домашна среда и
в общността
Чл. 10. (1) Ползването на социални услуги
за резидентна грижа се допуска само в случай
че са изчерпани възможностите за подкрепа
на лицата чрез социални услуги в домашна
среда и в общността.
(2) Ползването на социални услуги за резидентна грижа се организира по начин, който
не допуска изолиране на лицата от общността.
Задължение за ползване на социални услуги
Чл. 11. (1) Социални услуги се ползват
задължително само по разпореждане на съда
и само в случаите, определени в закон.
(2) Не се допуска задължително ползване
на социални услуги за резидентна грижа от
пълнолетни лица.
Г л а в а

в т о р а

ПРОФИЛИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ
УСЛУГИ
Общодостъпни и специализирани социални услуги
Чл. 12. (1) Социалните услуги са общодостъпни и специализирани.
(2) Общодост ъпни социални услуги са
услугите за:
1. информиране, консултиране и обучение
за реализиране на социални права и за развиване на умения, които се предоставят за
срок, не по-дълъг от два месеца;
2. мобилна превантивна общностна работа.
(3) Специализирани социални услуги са
услугите, които се предоставят при:
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1. наст ъпването на определен риск за
живота, здравето, качеството на живот или
развитието на лицето;
2. необходимост да бъде удовлетворена
специфична потребност на определена група
лица.
Функции на социалните услуги
Чл. 13. (1) В зависимост от тяхната функция
социалните услуги са:
1. превантивни;
2. подкрепящи;
3. възстановителни.
(2) Превантивни са социалните услуги,
които се предоставят на всички лица или
на определена група лица без предварително
идентифициран конкретен риск.
(3) Подкрепящи са социалните услуги, които
се предоставят вследствие на идентифициран
риск или за задоволяване на специфична
потребност.
(4) Възстановителни са социалните услуги,
които предлагат високоспециализирана подкрепа за лица със специфични потребности.
Профилиране в зависимост от потребителите
Чл. 14. (1) В зависимост от възрастта на
потребителите социалните услуги могат да
са за деца и за пълнолетни лица.
(2) В зависимост от специфичните нужди
на потребителите социалните услуги могат
да са за:
1. всички деца;
2. деца в риск по смисъла на Закона за
закрила на детето;
3. родители, осиновители, лица, полагащи
грижа за деца, кандидати за осиновители и
кандидати за приемни семейства;
4. деца и пълнолетни лица с увреждания;
5. пълнолетни лица в кризисна ситуация
или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация;
6. възрастни хора в надт рудоспособна
възраст;
7. лица, които полагат грижи за пълнолетни лица.
(3) При предоставянето на социални услуги се извършват и дейности за подкрепа на
семействата и близките на потребителите.
Основни дейности
Чл. 15. В зависимост от основните групи
дейности видовете социални услуги са:
1. информиране и консултиране;
2. застъпничество и посредничество;
3. общностна работа;
4. терапия и рехабилитация;
5. обучение за придобиване на умения;
6. подкрепа за придобиване на трудови
умения;
7. дневна грижа;
8. резидентна грижа;
9. осигуряване на подслон;
10. асистентска подкрепа.
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Продължителност на ползването на социални
услуги
Чл. 16. (1) Срокът за предоставяне на социалните услуги се определя в зависимост от
индивидуалната оценка на потребностите от
подкрепа на лицето и резултатите за потребителя, които се цели да се постигнат.
(2) Ползването на социалните услуги може
да е:
1. краткосрочно – за срок до шест месеца;
2. средносрочно – за срок до една година;
3. дългосрочно – за срок от една до три
години.
(3) В зависимост от начина на ползване
социалните услуги могат да са:
1. почасови;
2. полудневни;
3. целодневни;
4. денонощни.

(4) При избора на организация и начин на
управление на социалните услуги, които се
финансират от държавния бюджет, се прилагат
следните принципи:
1. осигуряване на лесен достъп до услугите;
2. осигуряване на комплексна подкрепа чрез
различни дейности;
3. осигуряване на възможност за ефективно
и ефикасно управление на услугите;
4. осигуряване на възможност за гъвкаво използване, насочване и управление на
слу ж ителите, осъществяващи различните
дейности;
5. осигуряване на висока ефикасност на
средствата за финансиране на дейностите.

Среда за предоставяне на социалните услуги
Чл. 17. (1) В зависимост от средата, в която
се предоставят, социалните услуги са:
1. услуги в домашна среда;
2. услуги в специализирана среда;
3. услуги, които се предоставят мобилно.
(2) Резидентната грижа се предоставя само
в специализирана среда.
(3) Асистентската подкрепа се предоставя в
зависимост от личните нужди на лицата, като не
се ограничава само до тяхната домашна среда.
(4) Всички социални услуги могат да се
предоставят и мобилно, когато това не противоречи на стандартите за качество, определени
в Наредбата за качеството на социалните
услуги, и когато за предоставянето им не се
изисква създаване на специализирана среда.
(5) Социални услуги по чл. 15, т. 1 – 5 могат
да се предоставят мобилно и във:
1. лечебни заведения;
2. институции в системата на предучилищното и училищното образование;
3. детски ясли;
4. места за подкрепа на деца с противоправно поведение;
5. центрове за лица, търсещи и/или получили международна закрила.

Раздел І
Органи на централно ниво

Организация на социалните услуги
Чл. 18. (1) Организацията на предоставянето на социалните услуги се определя от
доставчика на услугата в съответствие със
стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.
(2) Организацията на предоставянето на
социалните услуги може да е в зависимост от:
1. възрастта на потребителите;
2. специфичните потребности на потребителите;
3. начина на управление на услугата.
(3) В зависимост от начина на управление
социалните услуги могат да се предоставят:
1. самостоятелно;
2. като комплекс от различни социални
услуги.
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ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ОРГАНИ И ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Министерски съвет
Чл. 19. Министерският съвет определя
държавната политика в областта на социалните услуги.
Министерство на труда и социалната политика
Чл. 20. (1) Министърът на труда и социалната политика планира, разработва, координира, провежда и контролира изпълнението
на държавната политика в областта на социалните услуги.
(2) За изпълнение на функциите по ал. 1
министърът на труда и социалната политика
се подпомага от Агенцията за социално подпомагане и от Агенцията за качеството на
социалните услуги.
Агенция за социално подпомагане
Чл. 21. Агенцията за социално подпомагане към министъра на труда и социалната
политика:
1. оказва методическа подкрепа при оценката на потребностите от социални услуги,
планирането, създаването, предоставянето и
развитието на социалните услуги;
2. координира разработването и актуализацията на Националната карта на социалните
услуги;
3. дава предварително одобрение за създаване, промяна на броя на потребителите
и промяна на мястото на предоставяне на
социалните услуги, които се финансират от
държавния бюджет, в съответствие с Националната карта на социалните услуги;
4. разработва предложения до министъра на
труда и социалната политика за определяне и
актуализиране на стандартите за финансиране
на социалните услуги, които се финансират от
държавния бюджет, и за размера на таксите
за тяхното ползване;
5. участва при разработването на нормативни промени в областта на социалните услуги;
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6. поддържа в интегрираната информационна система на агенцията информация
относно социалните услуги на територията
на страната.
Агенция за качеството на социалните услуги
Чл. 22. (1) За осъществяване на контрол и
мониторинг на предоставянето на социалните
услуги се създава изпълнителна Агенция за
качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика.
(2) Агенцията за качеството на социалните
услуги е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на труда и социалната
политика и се ръководи и представлява от
изпълнителен директор.
(3) Агенцията за качеството на социалните
услуги:
1. осъществява контрол и мониторинг на
предоставянето на социалните услуги;
2. лицензира доставчиците на социални
услуги;
3. прави предложения до министъра на
труда и социалната политика за разработване
на нормативни стандарти и критерии за качество и ефективност на социалните услуги;
4. оказва методическа подкрепа за спазване на нормативно определените стандарти и
критерии за качество на социалните услуги;
5. разработва критерии за анализ на добри
практики за високо качество и ефективност
на социалните услуги, извършва подбор на
такива практики и предлага утвърждаването
им на национално ниво.
(4) Дейността, структурата, числеността
на персонала и организацията на работата
на Агенцията за качеството на социалните
услуги се определят с устройствен правилник,
приет от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната
политика.
Сътрудничество на национално ниво
Чл. 23. Държавната политика в областта
на социалните услуги се планира, разработва
и провежда в сътрудничество с държавните
органи, областните администрации, органите на местното самоуправление, социалните партньори, доставчиците на социални
услуги, юридическите лица с нестопанска
цел за общественополезна дейност, висши
у чилища, професионални организации на
специалисти, предоставящи социални услуги,
международни организации и лицата, ползващи социални услуги.
Раздел ІІ
Органи на регионално и местно ниво
Областни управители
Чл. 24. Областните управители подпомагат:
1. координа ц и я та и с ът ру д н и чес т во т о
между общините на територията на областта
при оценката на потребностите от социални
услуги, планирането и предоставянето на
социални услуги на областно ниво;
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2. взаимодействието между общините на
територията на областта и териториалните
звена на държавни органи.
Органи на местното самоуправление
Чл. 25. (1) Общинските съвети определят
общинската политика в областта на социалните услуги в съответствие с установените
потребности на общинско ниво и приоритетите
на държавната политика.
(2) Кметовете на общини:
1. провеждат общинската политика в областта на социалните услуги в съответствие
с решенията на общинския съвет;
2. извършват анализ на потребностите от
социални услуги в общината;
3. предлагат на общинския съвет организацията и начина на управление на социалните
услуги на територията на общината, които
се финансират със средства от държавния и
общинския бюджет;
4. предлагат на общинския съвет създаване,
прекратяване, промяна на броя на потребителите и промяна на мястото на предоставяне
на социалните услуги, които се финансират от
държавния бюджет, от общинския бюджет и при
условията на публично-частно партньорство;
5. управляват предоставянето на социалните
услуги на територията на общината, които
се финансират със средства от държавния и
общинския бюджет;
6. отговарят за спазване на стандартите
за качество на социалните услуги на територията на общината, които се финансират със
средства от държавния и общинския бюджет;
7. възлагат предоставянето на социални
услуги, които се финансират със средства от
държавния и общинския бюджет, на частни
доставчици на социални услуги;
8. осъществяват контрол и мониторинг на
социалните услуги, които се предоставят на
територията на общината и се финансират
със средства от държавния и общинския
бюджет;
9. следят за законосъобразното разходване
на средствата от държавния и общинския
бюджет за финансиране на социалните услуги
на територията на общината;
10. извършват анализ на състоянието и
ефективността на социалните услуги, които
се предоставят на територията на общината,
и предлагат на общинския съвет мерки за
подобряване на качеството и ефективността
на услугите;
11. поддържат актуална информация за
всички социални услуги, които се предоставят
на територията на общината, и за техните
доставчици;
12. осъществяват контрол относно своевременното събиране на таксите за ползване на
социални услуги на територията на общината,
които се финансират със средства от държавния и общинския бюджет.
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Сътрудничество на общинско ниво
Чл. 26. Общинската политика в областта
на социалните услуги се осъществява в сът
рудничество със:
1. органите на местното самоуправление
на другите общини в областта;
2. областната администрация;
3. териториа лни ст ру кт у ри на Министерството на труда и социалната политика,
Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката,
Министерството на вътрешните работи и
други държавни органи;
4. частни доставчици на социални услуги
на територията на общината и областта;
5. юридически лица с нестопанска цел за
общественополезна дейност;
6. лицата, ползващи социални услуги;
7. висши училища, обучаващи социални
работници на територията на общината и
областта.
Съвет по въпросите на социалните услуги
Чл. 27. (1) Във всяка община се създава
съвет по въпросите на социалните услуги, в
който се включват представители на органите
и лицата по чл. 26, т. 3 – 7.
(2) Съветът по въпросите на социалните
услуги:
1. подпомага извършването на ана лиз
на потребностите от социални услуги на
общинско ниво и анализ на състоянието и
ефективността на социалните услуги, които
се предоставят на територията на общината;
2. разработва предложения за подобряване
на качеството и ефективността на социалните
услуги, които се предоставят на територията
на общината;
3. изпълнява и други функции, възложени
от общинския съвет.
(3) Съставът на съвета по въпросите на
социалните услуги се определя с решение на
общинския съвет по предложение на кмета
на общината.
Раздел ІІІ
Доставчици на социални услуги
Доставчик на социални услуги
Чл. 28. Доставчик на социални услуги е
лице, което отговаря за предоставянето на
социалните услуги.
Общината като доставчик на социални услуги
Чл. 29. (1) Общините могат да предоставят
всички социални услуги.
(2) Общините отговарят за предоставянето
на социалните услуги, финансирани от държавния и общинския бюджет.
(3) Предоставянето на социалните услуги,
финансирани от държавния и общинския бюджет, се осигурява от общините чрез:
1. самостоятелно организиране и изпълнение на всички дейности, свързани с прякото
предоставяне на социалните услуги;
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2. специално създадени от общината за
предоставянето на социалните услуги юридически лица;
3. възлагане на предоставянето на социалните услуги на частни доставчици на
социални услуги.
Частни доставчици на социални услуги
Чл. 30. Частни доставчици на социални
услуги могат да са:
1. български физически лица, регистрирани
по Търговския закон, и юридически лица;
2. физически лица, извършващи търговска
дейност, и юридически лица, регистрирани по
законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Лицензиране
Чл. 31. (1) Лицата по чл. 29, ал. 3, т. 2 и
чл. 30 могат да предоставят социални услуги
на територията на Република България след
издаването на лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги.
(2) Лицата по чл. 29, ал. 3, т. 2 и чл. 30
могат да предоставят всички социални услуги,
за които имат издаден лиценз.
(3) Лицата по чл. 30, т. 2, които съгласно
законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, имат право
да предоставят социални услуги по смисъла
на този закон, не подлежат на лицензиране,
когато извършват тези услуги еднократно или
временно без установяване на територията на
Република България.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПЛАНИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
Раздел І
Планиране на социалните услуги
Планиране на социалните услуги на национално
ниво
Чл. 32. (1) Планирането на социалните
услуги на национално ниво цели осигуряване
на равен достъп до социални услуги на територията на цялата страна.
(2) Чрез планирането на социалните услуги
на национално ниво се определят:
1. всички социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния
бюджет;
2. социалните услуги, които се финансират
изцяло или частично от държавния бюджет,
които се предоставят на общинско ниво;
3. социалните услуги, които се финансират
изцяло или частично от държавния бюджет,
които се предоставят на областно ниво;
4. максималният брой потребители на
всички социални услуги, за които се осигу-
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рява изцяло или частично финансиране от
държавния бюджет.
(3) Социалните услуги, които се финансират
изцяло или частично от държавния бюджет,
са услуги, които съответстват на приоритетите на държавната политика в областта на
социалните услуги.
Социални услуги на общинско и областно ниво
Чл. 33. (1) Социални услуги на общинско
ниво са услуги, които се предоставят за удовлетворяване на потребностите на населението
в общината.
(2) Социални услуги на областно ниво са
услуги, които се предоставят за удовлетворяване на потребностите на:
1. населението от цялата област;
2. лица от цялата страна.
(3) Общините, в които се създават социални
услуги на областно ниво за удовлетворяване
на потребностите на населението от цялата
област, се определят въз основа на споразумение между общините в съответната област
при спазване на критериите, определени в Наредбата за планирането на социалните услуги.
(4) Общините, в които се създават социални
услуги на областно ниво за удовлетворяване
на потребностите на лица от цялата страна,
се определят въз основа на споразумение
между Агенцията за социално подпомагане и
общините в съответната област при спазване
на критериите, определени в Наредбата за
планирането на социалните услуги.
Национална карта на социалните услуги
Чл. 34. (1) Планирането на социалните
услуги на национално ниво се осъществява
чрез Национална карта на социалните услуги,
приета от Министерския съвет по предложение
на министъра на труда и социалната политика.
(2) Критериите за определяне на услугите
и максималният брой на потребителите в
Националната карта на социалните услуги
се определят в Наредбата за планирането на
социалните услуги съобразно броя и демографския профил на населението.
Разработване на Националната карта на социалните услуги
Чл. 35. (1) Националната карта на социалните услуги се разработва въз основа на:
1. анализ на общините относно потребностите от социални услуги на общинско и
областно ниво, които се финансират изцяло
или частично от държавния бюджет;
2. предложения на общините в резултат
на анализа по т. 1 за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво,
които се финансират изцяло или частично от
държавния бюджет.
(2) Въз основа на анализите и предложенията на общините по ал. 1 Агенцията за
социално подпомагане извършва анализ на
потребностите на национално ниво от социални услуги, които се финансират изцяло или
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частично от държавния бюджет, и разработва
предложение за Национална карта на социалните услуги.
Актуализация на Националната карта на социалните услуги
Чл. 36. Националната карта на социалните услуги се актуализира от Министерския
съвет по предложение на министъра на труда
и социалната политика:
1. след всяко преброяване на населението;
2. при промяна на критериите за определяне на услугите и на максималния брой на
потребителите в картата, определени в Наредбата за планирането на социалните услуги;
3. при промяна на показателите по критериите за определ яне на усл у гите и на
м а кс и м а л н и я бр ой н а по т р е би т е л и т е в
Националната карта на социалните услуги,
определени в Наредбата за планирането на
социалните услуги, въз основа на които е
разработена картата;
4. при настъпване на сериозни непредвидени обстоятелства, водещи до значително
увеличаване или намаляване на потребностите от определени услуги в някои общини
и/или области.
Годишно планиране на социалните услуги на
национално ниво
Чл. 37. (1) Годишното планиране на социалните услуги на национално ниво цели
да се определят социалните услуги съгласно
Националната карта на социалните услуги и
броят на техните потребители, за които ще се
осигури финансиране от държавния бюджет
в рамките на календарната година.
(2) Годишното планиране на национално
ниво на социалните услуги, включени в Националната карта на социалните услуги, се
осъществява чрез:
1. годишно планиране на общинско ниво;
2. годишно планиране за цялата страна.
Общински годишен план за социалните услуги
Чл. 38. (1) По предложение на кмета на
общината общинският съвет приема годишен
план за социалните услуги, който включва
планирането на социалните услуги съгласно
Националната карта на социалните услуги, и
планирането на социалните услуги, които се
финансират от общинския бюджет.
(2) Съдържанието на общинските годишни
планове за социалните услуги се определя в
наредбата по чл. 40.
Годишно планиране на социалните услуги за
цялата страна
Чл. 39. Годишното планиране на социалните услуги за цялата страна съгласно Националната карта на социалните услуги се извършва
въз основа на планирането в общинските
годишни планове на социалните услуги и в
съответствие с приоритетите на държавната
политика в областта на социалните услуги
по реда на Закона за публичните финанси.
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Наредба за планирането на социалните услуги
Чл. 40. По предложение на министъра на
труда и социалната политика Министерският съвет приема Наредба за планирането на
социалните услуги, в която се определят:
1. критериите за определянето на услугите
и максималният брой на потребителите в
Националната карта на социалните услуги;
2. критериите, редът и условията за разработване от общините на анализа на потребностите и предложенията по чл. 35, ал. 1;
3. редът за разработване и актуализация на
Националната карта на социалните услуги;
4. редът за осъществяване на координация,
сътрудничество и съгласуване на национално,
областно и общинско ниво при разработването
на Националната карта на социалните услуги;
5. редът за разработването, координацията и съгласуването на общинските годишни
планове за социалните услуги.
Раздел ІІ
Финансиране на социалните услуги
Източници на финансиране
Чл. 41. (1) Социалните услуги се финансират от:
1. държавния бюджет;
2. общинските бюджети;
3. частни доставчици на социални услуги.
(2) Социалните услуги и създаването на
необходимата за тяхното предоставяне специализирана среда може да се финансират и от:
1. европейски структурни и инвестиционни
фондове;
2. европейски и международни програми
и проекти;
3. международни финансови институции;
4. физически и юридически лица;
5. други източници.
Дългосрочно планиране на финансирането от
държавния бюджет
Чл. 42. Дългосрочното планиране на финансирането на социалните услуги от държавния бюджет се осъществява въз основа на
Националната карта на социалните услуги.
Принципи при финансиране от държавния бюджет
Чл. 43. (1) От държавния бюджет чрез
бюджетите на общините се финансират само
социални услуги, включени в Националната
карта на социалните услуги.
(2) Финансирането от държавния бюджет на
социалните услуги не може да надвишава максималния брой на потребителите, определен
в Националната карта на социалните услуги.
(3) Стандартът за делегирана от държавата
дейност, по който се финансира от държавния бюджет социална услуга, не може да
надвишава размера на разходите за нейното
предоставяне.
(4) Общините и частните доставчици на
социални услуги нямат право да получават
приходи от предоставянето на социални услуги,
които се финансират от държавния бюджет.
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Управление на средствата от държавния бюджет
Чл. 44. (1) Средствата от държавния бюджет за финансиране на социалните услуги
се осигуряват на общините, които отговарят
за предоставянето на тези услуги.
(2) Кметовете на общини отговарят за управлението и законосъобразното разходване
на предоставените им средства от държавния
бюджет за финансиране на социални услуги.
(3) Средствата от държавния бюджет за
финансиране на социални услуги могат да
се използват единствено за финансиране на
социалните услуги, за които са предоставени.
(4) Прехвърлянето на средства, неразходвани поради по-нисък брой реални потребители
на социалната услуга от планирания, към
социални услуги, за които има списък на
чакащи поради достигнат максимален брой
на потребителите, се извършва по реда на
Закона за публичните финанси.
Стандарти за финансиране на социалните услуги
от държавния бюджет
Чл. 45. (1) Всяка социална услуга, включена
в Националната карта на социалните услуги, се
финансира от държавния бюджет по стандарт
за делегирана от държавата дейност, който е
предназначен за финансиране на разходи за
нейното предоставяне и разходи за насочване
от общината за ползване на услугата.
(2) Стандартът за делегирана от държавата
дейност за всяка социална услуга, която се
финансира от държавния бюджет, се определя
в зависимост от:
1. вида на социалната услуга по чл. 15;
2. начина на ползване на социалната услуга;
3. средата за предоставяне на социалната
услуга;
4. гру пата потребители на социалната
услуга;
5. продължителността на предоставяне на
социалната услуга;
6. стандартите за качество на социалната
услуга;
7. изискванията за необходимите специалисти.
(3) За социалните услуги, чрез които се
осигурява дневна или резидентна грижа за
лица в невъзможност за самообслужване, за
лица с агресивно и проблемно поведение, за
лица с потребност от постоянно медицинско
наблюдение и медицинска грижа, се разработват и допълващи стандарти.
(4) Дейностите за набиране, оценяване и
обучение на кандидати за приемни семейства,
взаимно адаптиране, подкрепа и наблюдение
на отглеждането на детето от семейства на
роднини или близки и приемни семейства се
финансират от държавния бюджет като една
социална услуга по общ стандарт.
(5) Елементите на разходите, които формират размерите на стандартите за делегираните
от държавата дейности за различните социални
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услуги и услугите, за които се разработва допълващ стандарт, се определят в правилника
за прилагане на закона.
(6) Стандартите за финансиране на социалните услуги от държавния бюджет се
разработват и приемат ежегодно по реда на
Закона за публичните финанси.
Такси за ползване на социални услуги
Чл. 46. (1) Въз основа на разработените
стандарти за социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет, Агенцията за
социално подпомагане изготвя предложение
за размера на таксата за ползване на всяка
от тези услуги.
(2) Размерите на таксите за ползване на
социални услуги, финансирани от държавния
бюджет, се определят с тарифа, одобрена
от Министерския съвет по предложение на
министъра на труда и социалната политика.
(3) Начинът за формиране на размера на
таксите за ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет, се определя
в правилника за прилагане на закона.
Финансиране на социалните услуги от общинския бюджет
Чл. 47. (1) Общинският съвет определя
социалните услуги, които се финансират от
общинския бюджет, броя на техните потребители и размера на финансирането.
(2) От общинския бюджет се финансират
предоставяните от общината социални услуги, които:
1. не се финансират от държавния бюджет;
2. частично се финансират от държавния
бюджет съгласно Националната карта на
социалните услуги;
3. са включени в Националната карта на
социалните услуги, но за тях не е осигурено
финансиране от държавния бюджет в закона
за държавния бюджет за съответната година.
(3) Размерите на таксите за ползване на
предоставяните от общината социални услуги,
които не се финансират от държавния бюджет,
се определят от общинския съвет съгласно
Закона за местните данъци и такси.
(4) Размерите на таксите за ползване на
предоставяните от общината социални услуги,
които частично се финансират от държавния
бюджет съгласно Националната карта на
социалните услуги, се определят в тарифата
по чл. 46, ал. 2.
Финансиране от частни доставчици на социални услуги
Чл. 48. (1) Частните доставчици на социални услуги финансират социалните услуги,
които предоставят.
(2) Когато предоставянето на социалните
услуги е възложено от общината на частни доставчици на социални услуги, финансирането
на предоставянето на тези услуги от частните
доставчици е със средства от държавния и/или
общинския бюджет.
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(3) Размерите на таксите за ползване на
социалните услуги по ал. 1 се определят от
частния доставчик.
Смесено финансиране на социални услуги
Чл. 49. (1) Смесено е финансирането на
социалните услуги, когато се осигурява от
два или повече източници на финансиране.
(2) Всички социални услуги, които се
финансират частично от държавния бюджет
съгласно Националната карта на социалните
услуги, се предоставят при условията на смесено финансиране от държавния и общинския
бюджет.
(3) Социалните услуги, които се финансират изцяло от държавния бюджет, могат да
се предоставят при условията на смесено финансиране, като от общинския бюджет и/или
от физически или юридически лица се осигури
допълнително финансиране за предоставяне
на услугата:
1. на допълнителен брой потребители,
надвишаващ планирания за финансиране от
държавния бюджет;
2. по стандарти за финансиране, надвишаващи размера на приетите стандарти за финансиране на услугата от държавния бюджет.
(4) Допълнителното финансиране по ал. 3
може да се осигурява от физически и юридически лица и за социални услуги, които се
финансират частично от държавния бюджет
съгласно Националната карта на социалните
услуги.
(5) Допълнителното финансиране от физическо или юридическо лице е въз основа
на договор по чл. 69.
Отговорност за събиране на таксите за ползване
на социални услуги
Чл. 50. (1) Таксите за социалните услуги,
които се финансират от държавния бюджет,
се събират от кмета на общината или от определени от него длъжностни лица.
(2) Таксите за социалните услуги, които се
финансират от общинския бюджет, се събират
по реда на Закона за местните данъци и такси.
(3) Таксите за социалните услуги, които се
предоставят от частни доставчици, се събират
от доставчика, когато услугите не се финансират от държавния или общинския бюджет.
(4) Таксите за социалните услуги, които се
финансират от държавния бюджет, за които е
осигурено смесено финансиране, се събират
по реда на ал. 1.
Информация относно дължимите и събраните
такси
Чл. 51. В интегрираната информационна
система на Агенцията за социално подпомагане определени от кмета на общината длъжностни лица от общинската администрация
въвеждат информация относно:
1. броя и видовете социални услуги на територията на общината, които се финансират
от държавния бюджет;
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2. максималния брой на лицата, за които е
осигурено финансиране за ползване на социални услуги, и броя на лицата, които ползват
социални услуги, финансирани от държавния
бюджет, по отделни услуги;
3. лицата, които дължат такси за социални
услуги, финансирани от държавния бюджет,
и размер на дължимите такси;
4. общия размер на дължимите такси;
5. размера на събраните такси за социални
услуги, които се финансират от държавния
бюджет;
6. размера на несъбраните такси и лицата,
които ги дължат.
Разпределение на събраните такси за социални
услуги
Чл. 52. (1) Средствата от събраните от общината такси за ползване на социални услуги,
които се финансират от държавния бюджет,
се внасят по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика до 25-о число на
месеца, следващ месеца, за който се дължат.
(2) Когато социалната услуга се финансира
от държавния и общинския бюджет, по реда
на ал. 1 се внася частта от общия размер на
събраните такси за ползването на услугата,
която съответства на частта на финансирането
на услугата от държавния бюджет.
Г л а в а

п е т а

СЪЗДАВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Раздел І
Създаване и прекратяване на предоставянето
на социални услуги
Създаване на социални услуги от общините
Чл. 53. (1) Всички социални услуги съгласно
Националната карта на социалните услуги се
създават с решение на общинския съвет по
предложение на кмета на общината, която ще
отговаря за управлението и предоставянето
на услугата, след предварително одобрение от
Агенцията за социално подпомагане.
(2) В решението на общинския съвет се
определя и датата, от която кметът на общината е задължен да осигури предоставянето
на социалната услуга.
(3) Всички социални услуги, които не са
включени в Националната карта на социалните
услуги и които се финансират от общинския
бюджет, се създават и прекратяват с решение
на общинския съвет по предложение на кмета
на общината.
(4) Редът за създаването на социални услуги
съгласно Националната карта на социалните
услуги се определя в правилника за прилагане
на закона.
Предварително одобрение
Чл. 54. (1) Предварителното одобрение от
Агенцията за социално подпомагане е относно:
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1. съответствието на социалната услуга и
броя на потребителите с Националната карта
на социалните услуги, годишното планиране на
социалните услуги за цялата страна и закона
за държавния бюджет за съответната година;
2. осигуряването на необходимите средства
за финансиране на социалната услуга съгласно
закона за държавния бюджет за съответната
година;
3. съответствието на социалната услуга
със стандартите за качество, определени в
Наредбата за качеството на социалните услуги.
(2) Одобрението по ал. 1, т. 3 се извършва
след становище на Агенцията за качеството на
социалните услуги въз основа на представено
от общината описание на социалната услуга
с оглед на осигуряването на стандартите за
качество.
(3) При необходимост Агенцията за качеството на социалните услуги извършва проверка
на място за установяване на обстоятелства,
посочени от общината в описанието на социалната услуга.
(4) Когато услугата, за която се иска от
общината предварително одобрение, е интегрирана здравно-социална услуга, Агенцията
за качеството на социалните услуги изисква
становище от съответната регионална здравна
инспекция.
(5) Редът за предварителното одобрение от
Агенцията за социално подпомагане се определя в правилника за прилагане на закона.
Споразумение между общини за услуги на областно ниво
Чл. 55. (1) След приемането на решение по
чл. 53, ал. 1 за създаване на социална услуга
на областно ниво за посрещане на потребностите на населението от цялата област се
сключва споразумение между общината, която
отговаря за управлението и предоставянето
на услугата, и другите общини от областта,
в което се определят отговорностите на общините относно:
1. осигуряването на достъп до услугата за
всички лица от областта;
2. размера на участието във финансирането на услугата, когато се предоставя при
условията на смесено финансиране;
3. осигуряването и поддържането на специализираната среда за предоставянето на
услугата;
4. съдействието за осигуряване на необходимите специалисти;
5. осигуряването на осъществяването на
дейности в общините, които не управляват
услугата;
6. осигуряването на друго съдействие за
предоставянето на услугата при необходимост.
(2) Финансирането от държавния бюджет за
социална услуга на областно ниво, включена
в Националната карта на социалните услуги,
се предоставя на общината, която управлява
услугата.
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(3) Споразумения между общини за предоставяне на социални услуги на областно
ниво, които се финансират само със средства
от общинския бюджет, се сключват по реда
на Закона за местното самоуправление и
местната администрация.
Споразумение между общини за услуги на общинско ниво
Чл. 56. (1) За предоставяне на социална
услуга на общинско ниво от една община за
лица и от други общини след приемането на
решението за създаване на услугата се сключва
споразумение между общината, която отговаря за нейното управление и предоставяне,
и другите общини, в което се определят отговорностите на общините относно:
1. осигуряването на достъп до услугата за
лицата от съответните общини;
2. размера на участието във финансирането на услугата, когато се предоставя при
условията на смесено финансиране;
3. осигуряването и поддържането на специализираната среда за предоставянето на
услугата;
4. съдействието за осигуряване на необходимите специалисти;
5. осигуряването на осъществяването на
дейности в общината/общините, които не
управляват услугата;
6. осигуряването на друго съдействие за
предоставянето на услугата при необходимост.
(2) Споразумение по ал. 1 се сключва, при
условие че:
1. социалната услуга е включена в Националната карта на социалните услуги;
2. общината, която управлява услугата,
е съгласна да осигури предоставянето є на
повече от определения брой потребители за
тази община съгласно Националната карта
на социалните услуги;
3. общините, които не управляват услугата,
нямат обективна възможност за осигуряване
на предоставянето є и съответните общински
съвети са приели решения за осигуряване
на предоставянето на социалната услуга от
общината по т. 2.
(3) Общината няма обективна възможност
за осигуряване на предоставянето на социална
услуга, когато:
1. не може да осигури специализираната
среда за предоставяне на услугата в съответствие със стандартите за качество, определени в
Наредбата за качеството на социалните услуги,
независимо от положените усилия за това;
2. не може да осигури назначаването на
необходимите специалисти;
3. не е получила предварително одобрение
за създаване на услугата поради несъответствие
със стандартите за качество, определени в
Наредбата за качеството на социалните услуги;
4. е прекратила предоставянето на социалната услуга след прекратяване на финансирането от държавния бюджет поради
несъответствие със стандартите за качество,
определени в Наредбата за качеството на
социалните услуги.
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(4) Финансирането от държавния бюджет
за социална услуга на общинско ниво, включена в Националната карта на социалните
услуги и за която има сключено споразумение
по ал. 1, се предоставя на общината, която
управлява услугата.
(5) Споразумения между общини за предоставяне на социални услуги на общинско
ниво, които се финансират само със средства
от общинския бюджет, се сключват по реда
на Закона за местното самоуправление и
местната администрация.
Създаване на социални услуги от частни доставчици
Чл. 57. (1) Частните доставчици създават
социалните услу ги, които те финансират
самостоятелно, при спазването на следните
условия:
1. доставчикът има издаден лиценз за предоставянето на социалната услуга;
2. доставчикът е информирал кмета на
общината, на чиято територия ще се предоставя услугата, относно направения анализ на
нуждите от услугата, дейностите, които ще
се предоставят, обхвата на потребителите и
срока за предоставяне на услугата.
(2) При прекратяване, промяна на броя на
потребителите, промяна на мястото и срока
на предоставяне на социална услуга, създадена по реда на ал. 1, частният доставчик
информира кмета на общината.
Прекратяване на предоставянето на социални
услуги от общините
Чл. 58. (1) Предоставянето на социални
услуги, създадени съгласно Националната
карта на социалните услуги, се прекратява с
решение на общинския съвет по предложение
на кмета на общината, когато:
1. социалната услуга вече не е включена
в Националната карта на социалните услуги
след нейна актуализация;
2. е констатирана липса на потребители
на социалната услуга за период три месеца;
3. социалната услуга ще се предоставя от
друга община по реда на чл. 56.
(2) Агенцията за социално подпомагане
писмено уведомява кмета на общината при
настъпването на някое от обстоятелствата по
ал. 1, т. 1 и 2 и за прекратяването на финансирането на социалната услуга от държавния
бюджет.
(3) В случай че общинският съвет не приеме
решение за прекратяване на предоставянето
на социалната услуга след уведомлението по
ал. 2, нейното финансиране се осигурява от
общината.
(4) Промяната на броя на потребителите и
мястото на предоставяне на социална услуга
съгласно Националната карта на социалните
услуги се извършва по реда на чл. 53, ал. 1.
(5) Редът за промяна на броя на потребителите и мястото на предоставяне на социални услуги съгласно Националната карта на
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социалните услуги, както и за прекратяване
на предоставянето на социални услуги по
ал. 1 се определя в правилника за прилагането на закона.
Прекратяване поради несъответствие със стандартите за качество
Чл. 59. (1) При несъответствие със стандартите за качество, определени в Наредбата за
качеството на социалните услуги, се прекратява
предоставянето на всички социални услуги,
независимо от източника им на финансиране.
(2) При констатиране от Агенцията за
качеството на социа лните усл у ги на несъответствие със стандартите за качество,
определени в Наредбата за качеството на
социалните услуги, изпълнителният директор
на агенцията издава задължително предписание за отстраняване на несъответствието
в определен от него срок и се предоставя
методическа подкрепа за подобряване качеството на услугата.
(3) Когато социалната услуга се финансира от държавния и/или общинския бюджет,
задължителното предписание се издава на
кмета на общината, а когато предоставянето
на услугата е възложено на частен доставчик – се издават предписания на кмета на
общината и на доставчика.
(4) При пълно или частично неизпълнение
на задължителното предписание, констатирано
след проверка от Агенцията за качеството на
социалните услуги, изпълнителният директор
на агенцията определя допълнителен срок, но
не по-дълъг от три месеца, за отстраняване
на несъответствието.
Актове за прекратяване на предоставянето на
социални услуги
Чл. 60. (1) При констатирано неизпълнение на задължителното предписание по
чл. 59, ал. 2 в рамките на допълнителния
срок изпълнителният директор на Агенцията
за качеството на социалните услуги издава:
1. задължително предписание на кмета
на общината за провеждане на процедура за
възлагане на предоставянето на социалната
услуга на частен доставчик – в слу чаите,
когато услугата е включена в Националната
карта на социалните услуги;
2. задължително предписание на кмета на
общината за прекратяване на предоставянето
на социалната услуга, когато тя е финансирана
от общинския бюджет;
3. заповед за отнемане на лиценза на частния доставчик.
(2) В случай на невъзможност за изпълнение на задължителното предписание по ал. 1,
т. 1 изпълнителният директор на Агенцията
за качеството на социалните услуги прави
мотивирано предложение до министъра на
труда и социалната политика за прекратяване
на финансирането на социалната услуга от
държавния бюджет.
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(3) Социална услуга, която не съответства
на стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги,
не се финансира от държавния бюджет, като
министърът на труда и социалната политика
уведомява министъра на финансите за преустановяване на финансирането є от държавния
бюджет.
Мерки на общинско ниво при прекратено предоставяне на социална услуга
Чл. 61. При прекратено финансиране на
социална услуга от държавния бюджет и при
прекратено предоставяне на социална услуга,
финансирана от общинския бюджет, поради
несъответствие със стандартите за качество,
определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, по предложение на кмета на
общината общинският съвет може да приеме
решение за:
1. изпълнение на задължителното предписание по чл. 59, ал. 2 с цел възобновяване
на предоставянето на социалната услуга от
общината;
2. осигуряване на възможност за предоставянето на социалната услуга на общинско
ниво от друга община;
3. осигуряване на предоставянето на социалната услуга чрез възлагане на частен
доставчик при условията на публично-частно
партньорство.
Възобновяване на предоставянето на социални
услуги
Чл. 62. (1) Възобновяването на предоставянето от общината на социална услуга, когато
е било прекратено поради несъответствие със
стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, се
извършва по реда за създаване на услугата.
(2) Възобновяването на предоставянето от
общината на социална услуга, която се финансира от общинския бюджет, се извършва
след положително становище на Агенцията
за качеството на социалните услуги относно
съответствието на услугата със стандартите
за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.
(3) Становището по ал. 2 се изготвя след
извършване на проверка от Агенцията за
качеството на социалните услуги по искане
на кмета на общината.
(4) Възобновяването на предоставянето от
частен доставчик на социална услуга, когато
е било прекратено поради несъответствие със
стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги,
се извършва след издаването на нов лиценз.
Раздел ІІ
Възлагане на предоставянето на социални
услуги и публично-частно партньорство
Форми на възлагане
Чл. 63. (1) Предоставянето на всички социални услуги, финансирани от държавния и/
или общинския бюджет, може да се възложи
на частни доставчици на социални услуги.
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(2) Възлагането на предоставянето на социални услуги, които се финансират от държавния и/или общинския бюджет, може да е:
1. възлагане на предоставянето на социални услуги, които са създадени от общината;
2. възлагане на предоставянето на социални услуги, които общината няма обективна
възможност да създаде.
Конкурс за възлагане на създадени от общината
услуги
Чл. 64. (1) Кметът на общината възлага
предоставянето на създадени с решение на
общинския съвет социални услуги на частни
доставчици след провеждането на конкурс.
(2) Възлагане по ал. 1 се допуска при
следните условия:
1. за социалната услуга е осигурено финансиране от държавния и/или общинския
бюджет;
2. материалната база, обзавеждането и
оборудването, които се изискват за предоставяне на услугата, са осигурени от общината;
3. частният доставчик има издаден лиценз
за социалната услуга;
4. лицензът на частния доставчик не е бил
отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6
при условията на чл. 148, ал. 4;
5. лицензът на частния доставчик не е бил
отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 7.
(3) Конкурс за възлагане по ал. 1 може да
се провежда за:
1. социални услуги, които вече се предоставят от общината;
2. социални услуги, които са създадени,
но чието предоставяне не е започнало или е
било прекратено поради несъответствие със
стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.
(4) Редът за провеждане на конкурса за
възлагане на предоставянето на създадени с
решение на общинския съвет социални услуги
се определя в правилника за прилагането на
закона.
Договор за възлагане на създадени от общината
услуги
Чл. 65. (1) Кметът на общината и спечелилият конкурса по чл. 64 частен доставчик
сключват договор за възлагане на предоставянето на социалната услуга.
(2) Срокът на договора за възлагане на
предоставянето на социалната услуга не може
да е по-кратък от две години и по-дълъг от 5
години, като оценка на изпълнението му се
прави всяка година.
(3) Частният доставчик няма право да използва предоставеното финансиране за други
услуги, дейности и разходи извън посочените
в договора за възлагане на предоставянето
на социалната услуга.
(4) Договор за възлагане на предоставянето
на социална услуга може да се сключи и при
наличие на единствен кандидат.
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(5) Основното съдържание на договора по
ал. 1 и критериите за оценка на изпълнението
му се определят в правилника за прилагането
на закона.
Публично-частно партньорство за предоставяне
на социални услуги
Чл. 66. Публично-частно партньорство
между община и физически и юридически
лица за предоставяне на социални услуги се
осъществява чрез:
1. възлагане на частен доставчик на предоставянето на социални услуги, които общината
няма обективна възможност да създаде;
2. осигуряване на смесено финансиране от
физическо и юридическо лице за социална
услуга, която се предоставя от общината;
3. съвместно предоставяне на социални
услуги чрез осигурено финансиране от общинския бюджет и частен доставчик.
Конкурс за възлагане на услуги, които не са
създадени от общината
Чл. 67. (1) Кметът на общината възлага на
частни доставчици предоставянето на социални услуги, които общината няма обективна
възможност да създаде, след провеждане на
конкурс.
(2) Възлагане по ал. 1 за предоставяне
на социални услуги съгласно Националната
карта на социалните услуги се допуска при
следните условия:
1. общината няма обективна възможност за
осигуряване на предоставянето на социалната
услуга съгласно чл. 56, ал. 3;
2. за социалната услуга е осигурено финансиране от държавния бюджет, а в случаите
на смесено финансиране – и от общинския
бюджет;
3. частният доставчик има издаден лиценз
за социалната услуга и минимум едногодишен
опит в предоставянето є;
4. частният доставчик е създал и предоставя същия вид социална услуга – предмет
на възлагането;
5. предоставяната от частния доставчик
услуга отговаря на стандартите за качество,
определени в Наредбата за качеството на
социалните услуги;
6. частният доставчик разполага с необходимите материална база, обзавеждане и
оборудване, които се изискват за предоставянето на услугата, както и с необходимите
специалисти;
7. лицензът на частния доставчик не е бил
отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6
при условията на чл. 148, ал. 4;
8. лицензът на частния доставчик не е бил
отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 7.
(3) Възлагане по ал. 1 за предоставяне на
социални услуги, финансирани от общинския
бюджет, се извършва в съответствие с условията, определени с решение на общинския
съвет.
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(4) Една социална услуга може да се предоставя от повече от един частен доставчик
чрез възлагане по реда на ал. 1.
(5) При възлагане по реда на ал. 1 услугата
се управлява от частния доставчик, който я
предоставя.
(6) Редът за провеждане на конкурса за възлагане на частни доставчици на предоставянето
на социални услуги, които общината няма
обективна възможност да създаде, се определя
в правилника за прилагането на закона.
Договор за възлагане при публично-частно
партньорство
Чл. 68. (1) Кметът на общината и спечелилият конкурса по чл. 67 частен доставчик
сключват договор за публично-частно партньорство за възлагане на предоставянето на
социалната услуга.
(2) Срокът на договора по ал. 1 не може
да е по-кратък от една година и по-дълъг от
5 години, като оценка на изпълнението му се
прави всяка година.
(3) Частният доставчик няма право да използва предоставеното финансиране за други
услуги, дейности и разходи, извън посочените
в договора за публично-частно партньорство
за възлагане на предоставянето на социалната услуга.
(4) Договор за публично-частно партньорство за възлагане на предоставянето на социална услуга, която общината няма обективна
възможност да създаде, може да се сключи и
при наличие на единствен кандидат.
(5) Основното съдържание на договора
по ал. 1 и критериите за оценка на неговото
изпълнение се определят в правилника за
прилагането на закона.
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между частен доставчик, който притежава
лиценз за услугата, и кмета на общината след
одобрение от общинския съвет.
(3) Договор за съвместно предоставяне
на социални услуги не може да се сключва
за социални услуги, които се финансират от
държавния бюджет.
Осигуряване на средствата от държавния и
общинския бюджет
Чл. 71. (1) При сключването на договор
за възлагане на предоставянето на социални
услуги кметът на общината е длъжен да осигури на частния доставчик целия размер на
средствата за финансиране на предоставянето
на съответните услуги, когато те се финансират от държавния бюджет, в рамките на
сроковете, в които се осъществява предоставянето на субсидиите от държавния бюджет.
(2) К мет ът на общ ината осъщест вява
контрол за законосъобразното разходване на
предоставените средства на частния доставчик, като в случай на установени нарушения
уведомява Агенцията за качеството на социалните услуги за извършване на проверка.
(3) При потвърждение на нарушенията при
разходването на предоставените средства:
1. Агенцията за качеството на социалните
услуги отнема лиценза на частния доставчик;
2. кметът на общината прекратява договора
за възлагане на предоставянето на социални
услуги;
3. кметът на общината предприема необходимите действия за възстановяване от
частни я доставчик на незаконосъобразно
разходваните средства.

Договор за публично-частно партньорство при
смесено финансиране
Чл. 69. (1) Смесено финансиране от физическо и юридическо лице за социална услуга,
която се предоставя от общината, се осигурява
чрез сключване на договор между лицето и
кмета на общината.
(2) Когато смесеното финансиране се осигурява от частен доставчик, на който е възложено
предоставянето на социалната услуга, въпросите, свързани с осигуреното финансиране, се
уреждат в договора за възлагане.
(3) Основното съдържание на договора по
ал. 1 се определя в правилника за прилагането на закона.

Непрекъснатост при предоставянето на социални услуги
Чл. 72. (1) Кметът на общината е длъжен
да не допуска прекъсване в предоставянето
на създадените социални услуги, включени
в Националната карта на социалните услуги.
(2) Не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на договор за възлагане кметът
на общината организира предоставянето на
услугите от общината или провежда конкурс
за възлагане на предоставянето на услугите
на частен доставчик.

Публично-частно партньорство при съвместно
предоставяне на услуги
Чл. 70. (1) Съвместно предоставяне на
социална услуга е, когато община и частен
доставчик:
1. създават съвместно услугата;
2. споделят отговорността за управлението,
финансирането и предоставянето на услугата.
(2) Съвместно предоставяне на социални
услуги се извършва въз основа на договор

Раздел І
Общи правила при предоставяне на социални
услуги

Г л а в а

ш е с т а

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Насочване за ползване на социални услуги
Чл. 73. (1) Насочването за ползване на
социални услуги включва:
1. информиране на лицата относно съществуващите социални услуги, които имат
право да ползват, условията и сроковете за
тяхното ползване;
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2. информиране на лицата относно условията за заплащане и пълно и частично освобождаване от заплащане на такса за ползване
на социални услуги;
3. извършване на предварителна оценка на
потребностите от социални услуги;
4. съдействие и консултиране на лицата за
избор на подходящи за тях социални услуги.
(2) Предварителната оценка на потребностите от социални услуги съдържа предложение за подходящите социални услуги, които
лицето има право да ползва, и избраните от
него социални услуги.
(3) Редът за насочването за ползване на
социални услуги се определя в правилника
за прилагането на закона.
Насочване от дирекция „Социално подпомагане“
Чл. 74. (1) Дирекция „Социално подпомагане“ извършва насочване за ползване на
социални услуги:
1. от деца, родители, семейства и лица,
които полагат грижи за деца, в случаите,
когато услугите се предоставят като мярка
за закрила на детето по реда на Закона за
закрила на детето;
2. от лица, поставени под запрещение;
3. от лица в кризисна ситуация, лица,
пострадали от домашно насилие, и жертви
на трафик;
4. когато услугите се предоставят на областно ниво за лица от цялата страна.
(2) Всяко лице има право да бъде информирано и консултирано от дирекция „Социално
подпомагане“ относно социалните услуги,
включени в Националната карта на социалните
услуги, и услугите в териториалния обхват на
дирекцията, които се финансират от общината.
(3) Насочването за ползване на социални
услуги като мярка за закрила на детето в
семейна среда се извършва по реда на Закона за закрила на детето и при спазване на
чл. 73, ал. 1.
(4) Насочването за ползване на социални
услуги от лицата по ал. 1, т. 2 – 4 се извършва от определени от директора на дирекция
„Социално подпомагане“ социални работници.
Насочване от общината
Чл. 75. (1) Общината извършва насочване
за ползване на социални услуги, които се
финансират от държавния и/или общинския
бюджет, от всички лица с изключение на
лицата по чл. 74, ал. 1.
(2) Всяко лице има право да бъде информирано и консултирано от общината относно
социалните услуги, които тя предоставя.
(3) Насочването за ползване на социални
услуги се извършва от определени от кмета
на общината служители от общинската администрация, нейни структурни звена и/или
от служители, които осъществяват дейности
по предоставяне на социални услуги.
(4) Насочването за ползване на социални
услуги на областно ниво за лица от цялата
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област се извършва от всички общини от
областта съгласно условията, определени в
споразумението по чл. 55, ал. 1.
(5) Насочването за ползване на социални
услуги на общинско ниво, които се предоставят
от една община за лица от други общини, се
извършва от общините съгласно условията,
определени в споразумението по чл. 56, ал. 1.
Координация при насочването
Чл. 76. (1) Дирекциите „Социално подпомагане“ и общините координират дейностите
по насочване за ползване на социални услуги,
обменят информация и си оказват съдействие.
(2) За извършването на предварителната
оценка при насочването дирекция „Социално
подпомагане“ и общината могат да изискват
информация и становища от други органи
и институции на централно, регионално и
местно ниво, от семейството и близките на
лицето, от личния лекар на лицето, от лечебни заведения, от институции в системата на
предучилищното и училищното образование
и доставчици на социални услуги, като те са
длъжни да ги предоставят в рамките на срока, определен от дирекцията или общината.
(3) Когато лицето, което се насочва за
ползване на социална услуга, има нужда от
специализирана подкрепа за разбиране на
информацията и избор на услуга, дирекция
„Социално подпомагане“ и общината могат
да изискват подкрепа от доставчици на социални услуги.
(4) В случай на необходимост на лицето
от подкрепа, която не може да бъде оказана
чрез предоставяне на социални услуги, то
има право на съдействие за получаване на
подкрепата от друг орган или услуга.
Ползване на социални услуги без насочване
Чл. 77. (1) Всяко лице има право да ползва
общодостъпните социални услуги без насочване от дирекция „Социално подпомагане“
или общината и без предварителна оценка
на потребностите.
(2) В случай че при предоставянето на общодостъпна социална услуга се установи, че
лицето има нужда от специализирана услуга,
доставчикът му оказва съдействие за насочване
от дирекция „Социално подпомагане“ или от
общината за ползване на услугата.
(3) В случай на необходимост от спешна
подкрепа на лице в кризисна ситуация, на
лице, пострадало от домашно насилие, или на
лице – жертва на трафик, социалните услуги се
предоставят без насочване, като доставчикът
на услугата незабавно уведомява дирекция
„Социално подпомагане“ за предприемането
на необходимите действия по чл. 73.
(4) Лице с увреждане, което има издадено
по Закона за хората с увреждания направление за предоставяне на социални услуги, има
право да ползва тези услуги без насочване
от дирекция „Социално подпомагане“ или
общината и без предварителна оценка на
потребностите.
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Избор за предоставяне на социални услуги
Чл. 78. (1) Лицето, което иска да ползва
социална услуга, има право да избере доставчика на услугата.
(2) Когато социалната услуга се предоставя
на общинско ниво, лицето има право да избере
услуга по настоящия си адрес с изключение
на случаите, в които услугата се предоставя
съгласно споразумение по чл. 56, ал. 1.
(3) Когато социалната услуга се предоставя
на областно ниво за лица от цялата област,
лицето има право да избере услуга, която се
предоставя в рамките на областта, в която е
общината по настоящия му адрес.
(4) Социални услуги на областно ниво за
лица от цялата страна се ползват независимо
от настоящия адрес на лицата.
(5) Доставчик на социална услуга, която
се финансира от държавния бюджет, може да
откаже предоставянето на услуга само когато:
1. не предоставя исканите от лицето социални услуги;
2. след извършване на индивидуалната
оценка на потребностите се установи, че чрез
социалните услуги, които предлага, не могат
да се удовлетворят потребностите на лицето.
(6) Редът за отказ за предоставяне на социална услуга, финансирана от държавния
бюджет, се определя в правилника за прилагането на закона.
Списък на чакащи за ползване на социални услуги
Чл. 79. (1) При невъзможност на избрания
доставчик да предостави социалната услуга
поради достигнат максимален брой на потребителите лицето има право да бъде включено
в списък на чакащите за ползването є.
(2) Всеки доставчик на социална услуга,
финансирана от държавния бюджет, поддържа списък на чакащите лица за ползване на
предоставяните от него услуги.
(3) Осигуряването на социални услуги за
лицата, включени в списъка на чакащите,
става съгласно поредността на вписване.
(4) Поредността на вписване не се прилага
в случаите на нужда от спешна подкрепа на
лица в кризисна ситуация, на лица, пострадали от домашно насилие, и на лица – жертви
на трафик.
Оценка на потребностите и план за подкрепа
Чл. 80. (1) Предоставянето на социални
услуги е въз основа на индивидуална оценка
на потребностите и индивидуален план за
подкрепа на лицето, които се изготвят в съответствие със следните принципи:
1. обективност и пълнота;
2. всеобхватност на анализа на потребностите на лицето;
3. включване на лицето във всеки етап.
(2) Индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа на
лицето се изготвят от мултидисциплинарен
екип от служители, осъществяващи дейност
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по предоставянето на социалната услуга, определени от ръководителя на услугата, която
лицето е избрало да ползва.
(3) Целите и дейностите за удовлетворяване на потребностите на лицата, ползващи
социални услуги, и резултатите, които следва
да бъдат постигнати, се включват в индивидуалния план за подкрепа на лицето.
(4) Редът за изготвянето и актуализирането
на индивидуалната оценка на потребностите и
на индивидуалния план за подкрепа се определя в правилника за прилагането на закона.
Съдействие при изготвяне на оценката и на
плана за подкрепа
Чл. 81. (1) При изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа доставчикът на
социалната услуга може да иска информация,
съдействие и становища от държавни органи,
общината, личния лекар на лицето, семейството и близките на лицето, лечебни заведения,
институции в системата на предучилищното
и училищното образование и други институции и доставчици на социални услуги, като
те са длъжни да ги предоставят в рамките на
срока, определен от доставчика.
(2) Когато лицето е избрало да ползва
различни социални услуги от един доставчик, се изготвя обща оценка и общ план за
предоставянето на всички услуги.
(3) Когато лицето ползва социални услуги
от различни доставчици, те заедно отговарят
за изготвянето на оценката и на плана по
ред, определен в правилника за прилагането
на закона.
Съдействие за ползване на социални услуги
Чл. 82. (1) Информация за съществуващите
социални услуги се предоставя от дирекции „Социално подпомагане“ на лечебните заведения,
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование, детските ясли,
местата за лишаване от свобода, местата за
подкрепа на деца с противоправно поведение,
дирекциите „Бюро по труда“, центровете за
лица, търсещи и/или получили международна
закрила, миграционните и полицейските органи
на Министерството на вътрешните работи.
(2) В случай на необходимост институциите и органите по ал. 1 информират лицата
за социалните услуги, които биха могли да
ползват, как то и сигна лизират дирек ци я
„Социално подпомагане“ или общината за
необходимостта от насочване за ползване на
социални услуги.
Предоставяне на социални услуги без оценка и
план за подкрепа
Чл. 83. (1) Общодостъпните социални услуги се предоставят без изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален
план за подкрепа.
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(2) Ползването на общодостъпните услуги
е съгласно определените от доставчика на
услугата общи условия.
Управление на случай при ползване на социална
услуга
Чл. 84. (1) Управлението на случай при
предоставяне на специализирани социални
услуги включва:
1. изготвяне и актуализиране на индивидуалната оценка на потребностите и на
индивидуалния план за подкрепа на лицето;
2. ръководство и координация на всички
дейности за осигуряване на подкрепата за лицето при предоставянето на социалната услуга;
3. координация с други доставчици на социални услуги, които лицето ползва;
4. координация с дирекция „Социално подпомагане“, общината и с други институции;
5. проследяване на постигнатите резултати.
(2) За всяко лице, което ползва специализирана социална услуга, доставчикът на
социалната услуга определя служителите,
които отговарят за управлението на случая.
(3) Директорът на дирекция „Социално
подпомагане“ определя водещ социален работник, с когото служителите, които отговарят за
управление на случая, извършват координация
при ползване на специализирани социални
услуги след насочване от дирекцията.
(4) Общината подпомага координацията
и взаимодействието меж д у доставчиците
на специализирани социални услуги, които
лицето ползва след насочване от общината.
Сключване на договор за ползване на социални
услуги
Чл. 85. (1) Социалните услуги се предоставят след сключване на договор между лицето
и доставчика на социалната услуга.
(2) Договорът за ползване на социални услуги се сключва след изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите на лицето.
(3) За ползване на общодостъпни социални
услуги не се сключва договор.
(4) Минималното съдържание на договора
за ползване на социални услуги и условията
за неговото прекратяване и продължаване
се определят в правилника за прилагането
на закона.
Отчитане на дейността по предоставяне на
социални услуги
Чл. 86. (1) Предоставянето на социални
услуги, финансирани от държавния бюджет,
се отчита чрез въведената информация от
доставчиците на социални услуги в интегрираната информационна система на Агенцията
за социално подпомагане.
(2) В интегрираната информационна система на Агенцията за социално подпомагане
доставчиците на социални услуги въвеждат
информация относно:
1. дейностите, осъществявани от доставчика;
2. служителите, осъществяващи дейности
по ръководство и предоставяне на социални
услуги;
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3. потребителите;
4. сключените договори за ползване на
социални услуги;
5. чакащите за ползване на социални услуги;
6. приходи и разходи по видове дейности;
7. разходи за дейността по вид на предоставяните услуги.
(3) Доставчиците на социални услуги са
администратори на лични данни съгласно
Закона за защита на личните данни.
Раздел ІІ
Особени правила при предоставянето на
социални услуги
Забрана за отказ на подкрепа за деца
Чл. 87. (1) Когато дете е поискало подкрепа
от доставчик на социална услуга, доставчикът е длъжен да информира и да консултира
детето с изключение на случаите на искане
за ползване на резидентна грижа.
(2) Ако доставчикът на социалната услуга
не предлага дейности за търсената подкрепа,
той е длъжен по подходящ начин да информира и да консултира детето относно начина
за ползване на желаната от него услуга.
(3) В случай че потърсилото подкрепа дете
е под 14-годишна възраст или е дете в риск
по смисъла на Закона за закрила на детето,
доставчикът незабавно уведомява дирекция
„Социално подпомагане“.
(4) В случай че потърсилото подкрепа
дете е над 14-годишна възраст, доставчикът
със съгласието на детето уведомява неговите
родители.
(5) Ако детето не е в риск по смисъла
на Закона за закрила на детето, ползването
на социални услуги от детето и от неговите
родители е по реда на този закон.
Социални услуги като мерки за закрила на детето
Чл. 88. (1) Всички социални услуги в изпълнение на мерки за закрила на детето се
предоставят по реда на Закона за закрила
на детето.
(2) Родителите и лицата, които полагат грижа за деца, са длъжни да ползват определените
от съда и дирекция „Социално подпомагане“
социални услуги в изпълнение на мерки за
закрила на детето.
Срочност на ползването на резидентна грижа
Чл. 89. (1) Ползването на резидентна грижа винаги е за определен срок, съобразен
с потребностите на лицето и с резултатите,
които се цели да бъдат постигнати.
(2) Срокът за ползване на резидентна грижа
от пълнолетни лица може да бъде удължаван
по тяхно желание, в случай че няма възможност за подкрепа и грижа в домашна среда.
(3) Индивидуалната оценка на потребностите на лицата, настанени в социална услуга
за резидентна грижа със съдебно решение по
чл. 98, ал. 1, задължително се актуализира в
срок, не по-дълъг от 12 месеца от датата на
настаняването.
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Резидентна грижа за деца
Чл. 90. (1) Ползването на резидентна грижа
от деца задължително подлежи на съдебен
контрол с изключение на ползването на резидентна грижа до 30 дни в годината от деца
с трайни увреждания, които имат нужда от
постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа, когато не са налице основанията
за настаняване извън семейството по чл. 25,
ал. 1 от Закона за закрила на детето.
(2) Не се допуска предоставяне на резидентна грижа на деца до тригодишна възраст
с изключение на предоставянето на резидентна грижа на деца с трайни увреждания,
които имат нужда от постоянно медицинско
наблюдение и медицинска грижа, когато те
не могат да бъдат осигурени по друг начин.
(3) За децата до 18-годишна възраст срокът за ползване на резидентна грижа като
мярка за закрила на детето не може да бъде
по-дълъг от две години, като задължително
се преразглежда на всеки 6 месеца.
(4) Срокът по ал. 3 може да бъде удължаван
само ако за децата няма възможност да бъдат
реинтегрирани в биологичното семейство,
осиновени, настанени в семейство на роднини
и/или близки или в приемно семейство.
Предимство на желанията на лицата, поставени
под запрещение
Чл. 91. (1) Предоставянето на социални
услуги на пълнолетно лице, поставено под
запрещение, и прекратяването на тяхното
ползване е съобразно желанието на лицето
и становището на неговия настойник или
попечител, като в случай на противоречие
водещо е желанието на лицето, нуждаещо се
от социална услуга.
(2) При заявено желание за прекратяване
на ползването на социална услуга за резидентна грижа дирекция „Социално подпомагане“ незабавно предприема действията по
чл. 100, когато лицето е поставено под пълно
запрещение, а когато лицето е поставено под
ограничено запрещение, се прилага ал. 1.
(3) Дирекция „Социално подпомагане“
може да изисква подкрепа от доставчици на
социални услуги за изследване желанията на
лицата, поставени под запрещение.
(4) Настойникът или попечителят на лице,
поставено под запрещение, е длъжен да се
съобрази с желанието на лицето и да му
съдейства за насочването и ползването на
избраната от него социална услуга.
Право на заместваща грижа
Чл. 92. (1) Родителите на деца с трайни
увреждания, семействата по чл. 26 от Закона
за закрила на детето, семействата и лицата,
които полагат грижа в домашна среда за
пълнолетни лица с трайни увреж дания в
невъзможност за самообслужване и за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, имат право на заместваща грижа при
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условия и по ред, определени в правилника
за прилагането на закона.
(2) Заместващата грижа се предоставя за
срок, не по-дълъг от 30 дни в рамките на една
календарна година.
(3) Заместващата грижа може да се предоставя в домашна среда, специализирана среда,
в която се осигурява резидентна или дневна
грижа, и в домовете на приемни семейства.
(4) Приемни семейства полагат заместваща
грижа само за деца.
(5) Финансирането на заместващата грижа
от държавния бюджет се извършва съгласно
стандарта за делегирана от държавата дейност
за съответната социална услуга, чрез която се
предоставя грижата, или по реда на Закона за
закрила на детето в случаите, когато грижата
се осигурява от приемно семейство.
(6) Ако лицата по ал. 1 получават възнаграждение или финансова помощ, финансирани от държавния бюджет, във връзка
с полаганата от тях грижа за децата или за
други членове на семейството, те не могат да
ги получават за срока, в който заместващата
грижа се осигурява без заплащане на такси
от лицата.
Асистентска подкрепа
Чл. 93. (1) Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва
подкрепа от асистент за:
1. самообслужване;
2. движение и придвижване;
3. промяна и поддържане на позицията
на тялото;
4. изпълнение на ежедневни и домакински
дейности;
5. комуникация.
(2) Асистентска подкрепа по този закон се
предоставя за:
1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат
определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена
чужда помощ, които не ползват асистентска
подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава
помощ за грижа в домашна среда по реда на
друг закон.
(3) Насочването за ползване на асистентска
подкрепа, която се финансира от държавния
и общинския бюджет, се извършва само от
общината, която предоставя услугата.
(4) Общината организира предоставянето
на асистентската подкрепа по начин, който да
позволи комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда.
(5) Асистентска подкрепа не се предоставя
на лица, ползващи резидентна грижа, както и
за времето, през което се ползва заместваща
и целодневна грижа, и за времето на престой
в лечебно заведение.
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(6) Контролът на дейността на асистентите
и на отчитането на предоставената асистентска подкрепа се осъществява от общината,
когато услугата се финансира от държавния
и общинския бюджет.
Участие на лицата, ползващи резидентна грижа
Чл. 94. (1) Доставчикът на социална услуга за резидентна грижа е длъжен да осигури
на лицата, които я ползват, възможност за
участие при вземането на решения относно
организацията на ежедневните дейности и
подобряването на качеството на услугата.
(2) Лицата, ползващи социална услуга за
резидентна грижа, създават съвети на потребителите, чрез които участват при вземането
на решения по ал. 1.
(3) Съвети на потребителите могат да
създават и лица, ползващи други видове социални услуги.
Раздел ІІІ
Ползване на резидентна грижа от лица, поставени под пълно запрещение
Искане за настаняване в социална услуга за
резидентна грижа
Чл. 95. (1) Настан яването в социа лна
услуга за резидентна грижа на пълнолетни
лица, поставени под пълно запрещение, се
извършва от районния съд по настоящия
адрес на лицето.
(2) Искането за настаняване по ал. 1 пред
районния съд по настоящия адрес на лицето
се прави от дирекция „Социално подпомагане“
въз основа на писмено декларирано желание
от лицето и становище на настойника в съответствие с чл. 91.
(3) Към искането по ал. 2 се прилагат:
1. доклад, който съдържа и становище относно възможностите за полагане на грижи
за лицето в домашна среда;
2. предварителната оценка по чл. 73;
3. справка относно съществуващите подходящи социални услуги за резидентна грижа
в рамките на областта и свободните места.
Временно настаняване в социална услуга за
резидентна грижа
Чл. 96. (1) Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на лицето, поставено
под пълно запрещение, може да извърши само
временно настаняване в социална услуга за
резидентна грижа по административен ред, в
случай че до произнасяне на съда няма друга
възможност за полагане на грижи за лицето.
(2) Временното настаняване по ал. 1 се извършва със заповед на директора на дирекция
„Социално подпомагане“ по настоящия адрес
на лицето въз основа на писмено декларирано
желание от лицето и становище на настойника
в съответствие с чл. 91.
(3) В срок един месец от издаването на
за повед та по а л. 2 д и рек ц и я „С оц иа л но
подпомагане“ прави искане за настаняване
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в социална услуга за резидентна грижа до
районния съд по настоящия адрес на лицето.
(4) Актовете на директора на дирекция
„Социално подпомагане“ се издават и обжалват по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Съдебно производство за настаняване в социална
услуга за резидентна грижа
Чл. 97. (1) Исканията за настаняване на
лице, поставено под пълно запрещение, в
социална услуга за резидентна грижа са под
съдни на районния съд по настоящия адрес
на лицето.
(2) В производството по ал. 1 съдът може
да събира доказателства по своя инициатива
и задължително изследва волята на лицето,
чието настаняване е поискано, включително
чрез участие на вещи лица.
(3) Съдът разглежда незабавно искането в
открито заседание с участието на дирекция
„Социално подпомагане“, на лицето и на неговия настойник.
(4) В случай че лицето, чието настаняване е поискано, не може да участва лично в
заседанието по ал. 3, то се провежда извън
сградата на съда.
Решение за настаняване в социална услуга за
резидентна грижа
Чл. 98. (1) Съдът се произнася в едномесечен срок от датата на искането по чл. 96,
ал. 3 с решение, което се обявява на страните
и се изпълнява незабавно.
(2) Съдът може да уважи искането за настаняване в социална услуга за резидентна грижа
на лице, поставено под пълно запрещение,
само в случай че в рамките на производството
не се установи възможност за полагане на
грижи и осигуряване на подкрепа за лицето
в домашна среда и в общността.
(3) В решението по ал. 1 се посочва срокът
на настаняването, който не може да е по-дълъг
от три години.
Обжалване пред окръжния съд
Чл. 99. (1) Решението по чл. 98, а л. 1
подлежи на обжалване пред окръжния съд в
7-дневен срок.
(2) В случай на подадена жалба или протест
съдът насрочва делото в срок, не по-дълъг
от 7 дни.
(3) Окръжният съд се произнася с решение,
което е окончателно.
Прекратяване на настаняването в социална
услуга за резидентна грижа
Чл. 100. (1) Настаняването на лице, поставено под пълно запрещение, в социална
услуга за резидентна грижа се прекратява
по реда за извършване на настаняването от
районния съд по искане на дирекция „Социално подпомагане“ въз основа на декларирано
желание от лицето и становище на настойника
в съответствие с чл. 91.
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(2) До произнасянето на съда прекратяване
на настаняването се извършва временно със
заповед на директора на дирекция „Социално
подпомагане“ въз основа на декларирано желание от лицето и становище на настойника
в съответствие с чл. 91.
(3) При изтичане на определения срок на
настаняването в решението по чл. 98, ал. 1 и
при смърт на лицето ал. 1 и 2 не се прилагат.
(4) Решението на районния съд може да се
обжалва пред окръжния съд, като обжалването
не спира изпълнението.
(5) Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
(6) Решението за прекратяване на настаняването в социална услуга за резидентна грижа
на лице, поставено под пълно запрещение, се
изпълнява по административен ред.
Удължаване на срока на настаняването и преместване
Чл. 101. (1) Удължаването на срока на
настаняването в социална услуга за резидентна грижа и преместването в друга услуга
за резидентна грижа на лице, поставено под
пълно запрещение, се извършва по реда за
извършването на настаняването от районния съд.
(2) Срокът на настаняването в социална
услуга за резидентна грижа на лице, поставено под пълно запрещение, може да бъде
удължаван, ако за лицето няма възможност
за подкрепа и грижа в домашна среда.
Раздел ІV
Заплащане на ползването на социални услуги
Такси за ползване на социални услуги
Чл. 102. (1) Ползването на социални услуги
се заплаща.
(2) При неплащане за повече от три месеца на такса за ползване на социална услуга,
която се финансира от държавния бюджет,
от лице, извън посочените в чл. 103, ал. 1,
предоставянето на услугата на лицето се
прекратява, освен ако в срок до един месец
заплати дължимите такси.
Освобождаване от заплащане на такси
Чл. 103. (1) Ползването на социални услуги,
които се финансират от държавния бюджет,
не се заплаща от:
1. лицата до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование;
2. младежите от 18- до 21-годишна възраст,
които до навършване на пълнолетие са ползвали резидентна грижа по реда на Закона за
закрила на детето;
3. лицата, които нямат доходи и влогове.
(2) Случаите, в които лицата не заплащат
пълния размер на таксата за ползване на
социални услуги, финансирани от държавния бюджет, се определят в правилника за
прилагането на закона.
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Социални услуги, за които не се заплаща такса
Чл. 104. (1) Не се заплаща ползването на
финансирани от държавния бюджет социални
услуги за:
1. подкрепа за формиране на родителски
умения;
2. консултиране и подкрепа на родители
по въпросите на ранното детско развитие и
отглеждането на деца;
3. превенция на изоставянето на деца и
подкрепа на родители за реинтеграция по
реда на Закона за закрила на детето;
4. ранна интервенция на уврежданията
за деца;
5. спешно осигуряване на подкрепа в случай на кризисна ситуация – до отпадане на
спешността;
6. подкрепа и осигуряване на подслон на
лица, пострадали от домашно насилие, и на
лица – жертви на трафик;
7. осигуряване на подслон на бездомни лица;
8. заместваща грижа до 14 календарни дни
в годината за деца и лица с трайни увреждания с определени вид и степен на увреждане
или степен на намалена работоспособност 90
и над 90 на сто и с определена чужда помощ
и за деца, настанени извън семейството по
реда на Закона за закрила на детето;
9. подкрепа и обучение на членове на семейството, които полагат грижа в домашна
среда за лица с трайни увреждания и за лица
в надтрудоспособна възраст в невъзможност
за самообслужване, за което не получават
възнаграждение или финансова помощ;
10. подкрепа и обучение на кандидати за
осиновители и приемни семейства;
11. подкрепа на осиновители и на приемни
семейства и на семейства на роднини и близки
по Закона за закрила на детето;
12. мобилна превантивна общностна работа.
(2) Всички дейности, които се извършват
от доставчика на социална услуга, за информиране и за консултиране с цел оценка на
потребностите и разработване на план за
подкрепа не се заплащат от лицата.
(3) Социалните услуги, финансирани от
държавния бюджет, за които не се заплаща
пълният размер на таксата от лицата, които
ги ползват, се определят в правилника за
прилагането на закона.
Г л а в а

с е д м а

К АЧЕСТВО, ЕФЕКТИВНОСТ, КОНТРОЛ И
МОНИТОРИНГ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
Стандарти за качество
Чл. 105. Стандартите за качество на социалните услуги са за:
1. организация и управление на услугата;
2. квалификация и професионално развитие
на служителите, които осъществяват дейността
по предоставянето на услугата;
3. ефективността на услугата с оглед на
постигнатите резултати за лицата, които я
ползват, в отговор на потребностите им.
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Изпълнение на стандарт за качество
Чл. 106. Изпълнението на стандарт за
качество на социална услуга се оценява по
критерии за съответствието между предоставяната социална услуга и стандартите за
нейното качество.
Контрол на предоставянето на социални услуги
Чл. 107. Контролът на предоставянето на
социални услуги е проследяване на спазването
на нормативните изисквания за предоставяне на услугите и на стандартите за тяхното
качество и своевременно предприемане на
мерки за подобряването му.
Мониторинг на качеството на социалните услуги
Чл. 108. (1) Мониторингът на качеството
на социалните услуги е процес на системно
събиране, обобщаване и ана лизиране на
информация въз основа на критериите за
изпълнение на стандартите за качество на
социалните услуги.
(2) Мониторинг на качеството на социалните услуги се извършва от доставчиците на
социални услуги, от общините и от Агенцията
за качеството на социалните услуги.
(3) Мониторинг на качеството на социалните услуги може да се извършва и от независими
от лицата по ал. 2 международни, европейски
и национални организации.
Наредба за качеството на социалните услуги
Чл. 109. (1) Социалните услуги се предоставят в съответствие с Наредба за качеството на социалните услуги, която се приема
от Министерския съвет по предложение на
министъра на труда и социалната политика.
(2) В наредбата по ал. 1 се определят:
1. стандартите за качество на социалните
услуги;
2. критериите за изпълнение на стандартите
за качество на социалните услуги;
3. основните принципи за разработване от
доставчиците на социални услуги на програми за развитие на качеството на социалните
услуги, които предоставят;
4. методите за извършване на мониторинг
на качеството на социалните услуги;
5. редът за извършване на контрол, мониторинг и оценка на качеството и ефективността
на социалните услуги.
Задължение за спазване на стандартите за
качество
Чл. 110. (1) Стандартите за качество на
социалните услуги, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, са
задължителни за всички доставчици на социални услуги, независимо от източника на
финансиране.
(2) Всички доставчици на социални услуги
имат право на методическа подкрепа от Агенцията за качеството на социалните услуги,
която разработва и предоставя методически
насоки за прилагането на стандартите за
качество.
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Отговорност за спазване на стандартите за
качество
Чл. 111. Отговорността за спазването на
стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, е на:
1. кмета на общината, на лицата, които управляват, и на служителите, които осъществяват
дейността по предоставяне на услугите – за
социалните услуги, които се финансират от
държавния и/или общинския бюджет;
2. кмета на общината, на доставчика на
социалната услуга, на лицата, които управляват, и на служителите, които осъществяват
дейността по предоставяне на услугите – за
социалните услуги, чието предоставяне е
възложено по реда на чл. 64 и чл. 67;
3. доставчика на усл у гата, на лицата,
които управляват, и на служителите, които
осъществяват дейността по предоставяне на
услугите – за социалните услуги, които се
финансират от частни доставчици.
Контрол и мониторинг от доставчика
Чл. 112. (1) Доставчиците на социални
услуги разработват собствени програми за
развитие на качеството на предоставяните от
тях социални услуги, в които се включват и
дейностите за извършване на периодичен и
годишен контрол и мониторинг на качеството.
(2) При констатиране от доставчика на
социална услуга на несъответствия с изискванията на Наредбата за качеството на
социалните услуги доставчикът предприема
мерки за тяхното отстраняване и подобряване
на качеството на услугата.
(3) Всяка година до 31 март доставчиците
на социални услуги представят в електронен
формат на Агенцията за качеството на социалните услуги отчет с обобщена информация
относно:
1. постигнатите резултати при предоставянето на социални услуги;
2. резултатите от прилагането на програмата за развитие на качеството на предоставяните социални услуги;
3. резултатите от проведения годишен
контрол и мониторинг.
(4) Когато социалните услуги се предоставят
от частен доставчик въз основа на договор за
възлагане, отчетът по ал. 3 се представя и на
кмета на общината.
Контрол и мониторинг от общината
Чл. 113. (1) По отношение на предоставяните социални услуги на територията на
общината, които се финансират със средства
от държавния и общинския бюджет, кметът
на общината извършва:
1. контрол и мониторинг на качеството и
ефективността;
2. мониторинг на дейностите по осигуряване
на достъп до социалните услуги;
3. контрол на разходването на средствата
за финансиране на социалните услуги;
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4. контрол при възлагане на предоставянето
на услуги на частни доставчици;
5. контрол относно събирането на таксите
за ползване на социални услуги.
(2) Всяка година до 30 април кметът на
общината представя в електронен формат на
Агенцията за качеството на социалните услуги
анализ на състоянието и ефективността на
социалните услуги, които се предоставят на
територията на общината.
(3) Анализът на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят
на територията на общината, включва:
1. обобщена информаци я от носно постигнатите резултати при предоставянето на
социалните услуги от общината;
2. резултати от проведения контрол и мониторинг по ал. 1;
3. отчет на разходваните средства от държавния бюджет, а в случай на възлагане на
предоставянето на социални услуги на частни
доставчици – и годишна оценка на изпълнението на договорите за възлагане;
4. оценка на общината на ефективността
на социалните услуги, които предоставя.
Контрол и мониторинг от Агенцията за качеството на социалните услуги
Чл. 114. Агенцията за качеството на социалните услуги:
1. проверява спазването на стандартите за
качество на социалните услуги, определени
в Наредбата за качеството на социалните
услуги;
2. извършва проверки за съответствието с
изискванията на този закон и нормативните
актове, приети в изпълнение на този закон,
на дейността на доставчиците на социални
услуги, общините, териториалните структури
на Агенцията за социално подпомагане и
други органи, отговорни за прилагането им;
3. проверява спазването на правата на
потребителите на социални услуги;
4. извършва проверки за начина, по който
общините и частните доставчици на социални услуги разходват средства от държавния
бюджет;
5. извършва мониторинг, въз основа на
кой т о изг о т вя ежег од но а на л из о т носно
състоянието и ефективността на социалните
услуги, който представя на министъра на
труда и социалната политика;
6. дава задължителни предписания за отстраняване на допуснати нарушения и определя
подходящ срок за изпълнението им съобразно
тежестта и степента на допуснатото нарушение;
7. вписва данни за извършени нарушения
в регистъра на лицензираните доставчици на
социални услуги;
8. изготвя становища във връзка с предварителното одобрение на създаването на
социални услуги съгласно Националната карта
на социалните услуги;
9. издава задължителни предписания до
кметовете на общини за прекратяване предоставянето на социални услуги, финансира-
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ни от общинския бюджет, и за възлагане на
предоставянето на социални услуги на частни
доставчици;
10. прави мотивирани предложения за
прекратяване финансирането на социални
услуги от държавния бюджет;
11. изготвя становища по чл. 62, ал. 2.
Контрол на новосъздадени социални услуги
Чл. 115. (1) Първата проверка по чл. 114,
т. 1 – 4 на предоставянето на новосъздадена
социална услуга от община се извършва не
по-рано от три месеца и не по-късно от 6 месеца от датата на започване на дейността по
предоставяне на услугата съгласно решението
на общинския съвет.
(2) Първата проверка по чл. 114, т. 1 – 3
на новол и цензи ра на соц иа л на усл у га о т
частен доставчик се извършва не по-рано от
три и не по-късно от 6 месеца от датата на
започване на дейността по предоставяне на
услугата съгласно уведомлението по чл. 160,
ал. 1, т. 1.
Изпълнение на контролните функции
Чл. 116. (1) При изпълнение на контролните си функции служителите на Агенцията за
качеството на социалните услуги имат право:
1. да посещават и проверяват лицата по
чл. 114, т. 2;
2. да посещават и проверяват местата, в
които се управляват и предоставят социални
услуги;
3. да посещават лицата, които ползват
социални услуги в домашна среда;
4. да посещават и проверяват местата, в
които има сигнал или информация, че се извършва дейност по предоставяне на социални
услуги без лиценз;
5. да проверяват дейността на всички физически и юридически лица, за които има
данни, че осъществяват дейност в нарушение
на този закон и нормативните актове по неговото прилагане;
6. да изискват обяснения, данни и предоставяне на документи, справки и сведения,
свързани с контролираната социална услуга
и дейност;
7. да получават пряко от лицата, ползващи
социални услуги, необходимата информация.
(2) Изпълнението на контролните функции
от служителите на Агенцията за качеството
на социалните услуги е в съответствие с
този закон, с Наредбата за качеството на
социалните услуги и с етичния кодекс на
служителите на агенцията, утвърден от нейния изпълнителен директор.
Задължения при извършване на контролната
дейност
Чл. 117. (1) Служителите на Агенцията за
качеството на социалните услуги са длъжни да спазват нормативните изисквания за
защита на личните данни и за защита на
класифицираната информация, станала им
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известна при или по повод на извършваните
проверки.
(2) Служителите на Агенцията за качеството
на социалните услуги са длъжни да зачитат
правата, честта и достойнството на лицата,
ползващи социални услуги, на лицата, които
осъществяват дейности по управление на
социални услуги, и на служителите, които
осъществяват дейността по предоставянето
на социални услуги.
(3) При установяване на нарушения от
компетентността на други органи изпълнителният директор на Агенцията за качеството
на социалните услуги незабавно ги уведомява,
а в случай на установени закононарушения,
които съдържат данни за извършено престъпление, незабавно уведомява органите на
прокуратурата.
(4) Държавните органи и съответните
длъжностни лица са длъжни да предоставят информация и да оказват съдействие на
служителите на Агенцията за качеството на
социалните услуги при изпълнение на техните
функции.
Мониторинг на ефективността на национално
ниво
Чл. 118. (1) Агенцията за качеството на
социалните услуги извършва мониторинг на
социалните услуги по ред, определен в Наредбата за качеството на социалните услуги,
въз основа на:
1. резултатите от контролната дейност на
агенцията;
2. информацията от годишните отчети на
доставчиците на социални услуги;
3. годишните анализи на общините относно
състоянието и ефективността на социалните
услуги.
(2) Ежегодният анализ на състоянието и
ефективността на социалните услуги, който
Агенцията за качеството на социалните услуги
изготвя в резултат на мониторинга по ал. 1,
включва анализ относно:
1. осигуряването на достъп до социални
услуги на национално ниво;
2. изпълнението на стандартите за качество
на социалните услуги;
3. ефикасността на вложените ресурси.
Г л а в а

о с м а

СЛУЖИТЕЛИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО НАСОЧВАНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Изисквания към служителите, ангажирани в
предоставянето на услуги
Чл. 119. В Наредбата за качеството на
социалните услуги се определят:
1. минималните изисквания за броя и
квалификацията на необходимите служители,
които осъществяват дейността по предоставяне на различните видове социални услуги;
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2. изискванията към осъществяваната от
служителите дейност по предоставяне на
различните видове социални услуги;
3. задълженията на доставчиците на социални услуги за осигуряване на професионално
и кариерно развитие на техните служители.
Право на обучение
Чл. 120. (1) Служителите, осъществяващи
дейност по предоставяне на социални услуги,
имат право на въвеждащо и надграждащи
обучения.
(2) Обученията се осигуряват от доставчика
на социалната услуга съгласно разработена
от доставчика програма за въвеждащо и надграждащо обучение на служителите.
(3) За служители, които за първи път
осъществяват дейност по предоставяне на
социални услуги, доставчикът на социалната
услуга задължително определя наставници,
които да ги подпомагат методически за срок
от 6 месеца от датата на назначаването им.
(4) Служителите в дирекция „Социално
подпомагане“ и общините, които извършват
дейността по насочване за ползване на социални услуги, имат право на въвеждащо и
надграждащи обучения, които се осигуряват
от органа по назначаване.
Задължение за участие в обучения
Чл. 121. (1) Служителите, осъществяващи
дейност по насочване за ползване и по предоставяне на социални услуги, са длъжни да
участват в организираните по чл. 120 обучения
и да повишават знанията и уменията си с цел
подобряване на качеството на работата им.
(2) Служителите, осъществяващи дейност
по насочване за ползване и по предоставяне
на социални услуги, са длъжни да участват в
организираните за тях дейности за обмяна на
опит и запознаване с добри практики.
Право на супервизия
Чл. 122. (1) Служителите, осъществяващи
дейност по предоставяне на социални услуги,
имат право на редовна супервизия в процеса
на работа.
(2) Супервизията по ал. 1 се осигурява от
доставчика на социалната услуга чрез:
1. служители на доставчика, които осъществяват дейност по предоставяне на услугата;
2. външни на конкретната социална услуга
лица.
(3) Служителите в дирекция „Социално
подпомагане“ и общините, които извършват
дейността по насочване за ползване на социални услуги, имат право на редовна супервизия
в процеса на работа, която се осигурява от
органа по назначаване.
Стандарти за работно натоварване
Чл. 123. (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава стандарти за
работно натоварване на:
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1. служителите на доставчика, осъществяващи дейност по предоставяне на социални
услуги;
2. служителите от дирекция „Социално
подпомагане“ и общините, които извършват
дейността по насочване за ползване на социални услуги.
(2) Стандартът за работно натоварване
определя максималния брой случаи, по които
може да работи един служител в рамките на
един месец в зависимост от спецификата на
извършваната от него дейност.
Заплащане на труда на служителите за предоставяне на услуги
Чл. 124. Възнагражденията на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне
на социални услуги, които се финансират от
държавния бюджет, се определят съгласно
стандартите за заплащане на техния труд,
утвърдени в приета от Министерския съвет
наредба по предложение на министъра на
труда и социалната политика.
Право на участие
Чл. 125. (1) Служителите, които осъществяват дейности по предоставяне на социални
услуги, имат право да участват при:
1. разработването и актуализирането от
доставчика на програмата за развитие на
качеството на социалната услуга;
2. разработването и актуализирането от
доставчика на програмата за въвеждащо и
надграждащо обучение на служителите;
3. вземането на решения за подобряване на
качеството на социалната услуга, условията
на труд и организацията на работния процес.
(2) Служителите, които осъществяват дейности по предоставяне на социални услуги,
имат право да се сдружават в избрана от тях
форма с цел участие при разработването на
стратегии, програми и планове по въпросите
на социалните услуги на местно ниво.
Доброволци при предоставяне на социални услуги
Чл. 126. (1) При предоставянето на социални услуги могат да бъдат включвани
доброволци.
(2) Включването на доброволци при предоставянето на социални услуги се осъществява
съгласно разработени програми от доставчиците на социални услуги, в които се определят:
1. условията, при които се допуска включване на доброволци при предоставянето на
социални услуги;
2. видът дейности, които доброволците
могат да осъществяват;
3. правата и задълженията на доброволците;
4. задълженията на доставчика за осигуряване на обучение, методическа подкрепа и
супервизия на доброволците.
(3) Отговорност за дейността на доброволците носи доставчикът на социалната услуга.
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Провеждане на стаж в системата за социални
услуги
Чл. 127. Провеждането на стаж на студенти
при предоставянето на социални услуги се
осъществява след сключване на споразумения
между доставчиците и съответните висши
учебни заведения.
Етичен кодекс
Чл. 128. (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава етичен кодекс
на служителите, осъществяващи дейности по
предоставяне на социални услуги.
(2) Доставчиците на социални услу ги,
служителите, които осъществяват дейности
по управление и предоставяне на социални
услуги, доброволците и стажантите са длъжни
да спазват етичния кодекс.
(3) Етичният кодекс се разработва с участието на представители на общините, доставчиците на социални услуги, служителите,
осъществяващи дейности по предоставяне на
социални услуги, и на висши училища.
Г л а в а

д е в е т а

ИНТЕГРИРА Н ПОДХОД И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУ ГИ
Интегриран подход
Чл. 129. Интегрираният подход при предоставяне на социални услуги включва:
1. координацията и взаимодействието с
други системи;
2. координацията и взаимодействието в
рамките на системата за социални услуги;
3. предоставянето на интегрирани междусекторни услуги.
Координация и взаимодействие с други системи
Чл. 130. Координацията и взаимодействието с други системи се осъществява чрез:
1. съдействие по чл. 76, ал. 2 – при извършването на насочването от общината и от
дирекция „Социално подпомагане“ за ползване
на социални услуги;
2. съдействие по чл. 81, ал. 1 – при изготвянето от доставчиците на социални услуги
на индивидуалната оценка на потребностите,
и съдействие по чл. 82 – за ползване на социални услуги;
3. интегрирано предоставяне на подкрепа.
Интегрирано предоставяне на подкрепа от
различни системи
Чл. 131. (1) Интегрирано предоставяне
на подкрепа от различни системи е, когато лицата се подкрепят чрез дейности и/
или услуги от различни сектори, като всяка
дейност и услуга се предоставя, организира,
управлява, контролира и финансира съгласно
установения за нея ред.
(2) Всички социални услуги могат да се
предоставят като част от интегрирано предоставяне на подкрепа за лицата.
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(3) Интегрираното предоставяне на подкрепа може да се организира от общините, органите, институциите или доставчиците чрез:
1. създаване на обща среда, в която да се
осъществяват дейностите и услугите;
2. осигуряване на достъпа на лицата до
различните дейности и услуги;
3. осигуряване на координацията и съвместната работа на специалистите, извършващи
дейностите и услугите от различните сектори.
(4) Резидентна грижа не може да се предоставя като част от интегрирано предоставяне
на подкрепа чрез създаване на обща среда по
ал. 3, т. 1.
Координационен механизъм при интегрирано
предоставяне на подкрепа от различни системи
Чл. 132. (1) За интегрирано предоставяне
на подкрепа от различни системи органите,
институциите и доставчиците на услуги, които
отговарят за дейностите и услугите за лицето,
изготвят съвместен план за предоставяне на
подкрепата.
(2) Изготвянето на плана се координира от
доставчика на социалната услуга, която е част
от интегрираната подкрепа, по ред, определен
в правилника за прилагане на закона.
(3) Управлението на случая при интегрираното предоставяне на подкрепа от различни
системи се извършва от доставчика на социалната услуга, която е част от интегрираната
подкрепа, по ред, определен в правилника за
прилагане на закона.
(4) Всички органи, институции и доставчици, които предоставят дейности и услуги като
част от интегрираната подкрепа на лицето, са
длъжни да изпълняват определените в плана
задължения.
Координация от дирекция „Социално подпомагане“
Чл. 133. (1) Координацията и взаимодействието при интегрираното предоставяне на
подкрепа от различни системи за лицата по
чл. 74, ал. 1 се осъществява под ръководството
на дирекция „Социално подпомагане“.
(2) Координацията и взаимодействието
при интегрирано предоставяне на подкрепа
от различни системи на лицата по чл. 74,
ал. 1, т. 1 се осъществява по реда на Закона
за закрила на детето.
(3) За интегрирано предоставяне на подкрепа от различни системи на лицата по
чл. 74, ал. 1, т. 2 – 4 дирекция „Социално
подпомагане“ със задължителното участие
на органите, институциите и доставчиците
на услуги, които отговарят за дейностите и
услугите за лицето, изготвят съвместен план
за предоставяне на подкрепата.
(4) Разработването на плана и неговото
изпълнение се координира от определен от
директора на дирекция „Социално подпомагане“ водещ социален работник.
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Интегрирано предоставяне на подкрепа чрез
социални услуги
Чл. 134. (1) Интегрирано предоставяне на
подкрепа чрез социални услуги е, когато на
едно лице се предоставя комплексна подкрепа
чрез различни видове социални услуги.
(2) Интегрираното предоставяне на социални услуги, финансирани от държавния
бюджет, се организира от общината.
(3) Доставчиците на социални услуги могат
да предоставят интегрирано всички видове
социални услуги, като не се допуска интегрирано предоставяне на отделни социални
услуги за резидентна грижа в обща специализирана среда.
(4) При интегрираното предоставяне на
социални услуги от един доставчик лицето
сключва договор с него за ползването на
всички услуги.
(5) При интегрираното предоставяне на
социални услуги от различни доставчици
лицето сключва договор с всеки един от
доставчиците.
Координационни механизми при интегрирано
предоставяне на подкрепа чрез социални услуги
Чл. 135. (1) Координацията и взаимодействието при интегрираното предоставяне на
социални услуги от различни доставчици на
социални услуги се организира и осъществява
от доставчиците.
(2) По искане на доставчиците дирекция
„Социално подпомагане“ и общината оказват съдействие и подпомагат координацията
между тях.
(3) Координацията и взаимодействието при
интегрираното предоставяне на социални услуги за лицата по чл. 74, ал. 1 се осъществява
под ръководството на дирекция „Социално
подпомагане“.
(4) Редът за осъществяване на управлението
на случая при интегрирано предоставяне на
подкрепа чрез социални услуги от различни
доставчици и водещите функции при управлението на случая се определят в правилника
за прилагането на закона.
Социална работа в други системи
Чл. 136. (1) Социалната работа, извършвана от наети за целта служители в лечебни
заведения, институции в системата на пред
у чилищното и у чилищното образование,
детски ясли, места за лишаване от свобода и
в места за подкрепа на деца с противоправно поведение, се финансира от съответните
органи, отговорни за ръководството на тези
заведения или институции.
(2) Социалната работа по ал. 1 не може да
се финансира по реда на този закон.
(3) Доставчици на социални услуги могат
да предоставят мобилно социални услуги
за информиране, консултиране и обучение
в заведенията и в институциите по ал. 1 по
реда на този закон.
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Подкрепа от специалисти от други системи
Чл. 137. (1) Доставчиците на социални услуги могат да търсят съдействие, консултация
и подкрепа при оценката на потребностите и
предоставянето на социални услуги от специалисти от лечебни заведения, институции в
системата на предучилищното и училищното
образование, детски ясли, места за подкрепа
на деца с противоправно поведение, центровете за лица, търсещи и/или получили
меж дународна закрила, миграционните и
полицейските органи на Министерството на
вътрешните работи.
(2) Специалистите по ал. 1 са задължени да
окажат търсеното съдействие, консултация и
подкрепа в рамките на тяхната компетентност.
Интегрирани междусекторни услуги
Чл. 138. (1) Интегрираните междусекторни
услуги са услуги за подкрепа на лицата чрез
дейности от различни сектори в рамките на
обща организация и управление.
(2) Интегрирани междусекторни услуги могат да се създават само когато специфичните
потребности на лицата, които следва да ползват услугата, не могат да бъдат посрещнати,
без подкрепата за тях да бъде предоставяна в
рамките на обща организация и управление.
(3) Като част от интегрирана междусек
торна услуга могат да се предоставят само
специализирани социални услуги.
(4) Интегрираните междусекторни услуги
могат да се финансират от два или повече
източника на финансиране.
(5) Финансирането, заплащането, създаването, прекратяването на предоставянето, промяната на броя на потребителите и мястото на
предоставяне на интегрираните междусекторни
услуги се осъществяват по общите правила за
социалните услуги по този закон, доколкото не
са предвидени специални правила в тази глава.
Доставчици на интегрирани междусекторни
услуги
Чл. 139. (1) Всички доставчици на социални услуги могат да предоставят интегрирани
междусекторни услуги.
(2) Лицата по чл. 29, ал. 3, т. 2 и чл. 30
могат да предоставят интегрирани междусекторни услуги след издаване на лиценз по
реда на глава десета.
(3) За издаването на лиценз за интегрирана
междусекторна услуга Агенцията за качеството
на социалните услуги изисква становище от
органа, който отговаря за контрола на дейностите, които са включени в междусекторната
услуга извън обхвата на социалните услуги.
Качество на интегрираните междусекторни
услуги
Чл. 140. (1) Стандартите за качество на
ин тег ри рани те меж д усек торни усл у г и се
определят в Наредбата за качеството на социалните услуги.
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(2) Доставчиците на интегрирани междусекторни услуги имат всички задължения по
този закон.
(3) Контролът по спазването на този закон
от доставчиците на интегрирани междусек
торни услуги и спазването на стандартите
за качество се осъществява от Агенцията за
качеството на социалните услуги с участието
на представители на органа, който отговаря за
контрола на дейностите, които са включени
в междусекторната услуга извън обхвата на
социалните услуги.
Резидентната грижа като част от интегрирана
междусекторна услуга
Чл. 141. (1) Резидентна грижа като част от
интегрирана междусекторна услуга, независимо от източника є на финансиране, може да
се предоставя само като част от интегрирана
здравно-социална услуга.
(2) Резидентна грижа като част от интегрирана здравно-социална услуга не може да
се предоставя в лечебни заведения.
Интегрирани междусекторни услуги, които
могат да се финансират от държавния бюджет
Чл. 142. (1) От държавния бюджет по реда
на този закон могат да се финансират само
интегрирани здравно-социални услуги.
(2) Интегрираните здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично
от държавния бюджет, се включват в Националната карта на социалните услуги по реда,
определен в наредбата по чл. 40.
(3) Съгласувано с министъра на здраве
опазването се извършва:
1. определянето на критериите по чл. 40,
т. 1 и 2 относно интегрираните здравно-социални услуги;
2. планирането в Националната карта
на социалните услуги и актуализацията на
картата относно интегрираните здравно-социални услуги;
3. разработването на стандартите за качество на интегрираните здравно-социални
услуги и критериите за тяхното изпълнение.
(4) Интегрираните здравно-социални услуги могат да се финансират при условията
на чл. 49, както и със средства от държавния
бюджет, осигурени от два или повече източника на финансиране.
Интегрирани здравно-социални услуги
Чл. 143. (1) Интегрираните здравно-социални услуги са услуги за специализирана
подкрепа на лицата чрез дейности от сферата
на здравните грижи и социалните услуги,
които се предоставят в рамките на обща
организация и управление.
(2) Подкрепата чрез интегрирани здравносоциални услуги се осигурява от медицински
специалисти и от специалисти, предоставящи
социални услуги.
Доставчици на интегрирани здравно-социални
услуги
Чл. 144. (1) Всички доставчици на социални
услуги и лечебните заведения могат да предоставят интегрирани здравно-социални услуги.
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(2) За издаването на лиценз за интегрирана
здравно-социална услуга на лица по чл. 29,
ал. 3, т. 2 и чл. 30 и на лечебни заведения
Агенцията за качеството на социалните услуги
изисква становище от регионалната здравна
инспекция по адреса, посочен от доставчика
или от лечебното заведение за място на предоставяне на услугата.
(3) Контролът по спазването на този закон
от доставчиците на интегрирани здравно-социални услуги и спазването на стандартите за
качество при предоставянето им се осъществява от Агенцията за качеството на социалните услуги с участието на представители на
регионалната здравна инспекция по адреса,
където се предоставя услугата.
Потребители на интегрирани здравно-социални
услуги
Чл. 145. (1) Интегрирани здравно-социални
услуги могат да се предоставят за:
1. деца и лица с трайни увреждания;
2. лица с хронични заболявания;
3. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване.
(2) Насочването за ползване на интегрирани
здравно-социални услуги за резидентна грижа
се извършва въз основа на специализирана
експертна оценка на здравословното състояние
и потребностите на лицата от медицински
грижи от лечебни заведения за болнична помощ, определени със заповед на министъра
на здравеопазването.
(3) Лечебните заведения по ал. 2 подпомагат
и консултират доставчиците на интегрирани здравно-социални услуги за резидентна
грижа при извършването на индивидуалната
оценка на потребностите, разработването на
индивидуалния план за подкрепа и при предоставянето на услугата.
(4) Постоянното медицинско наблюдение
и медицинската грижа, които се предоставят
чрез интегрирани здравно-социални услуги за
резидентна грижа, се осигуряват по методика
на министъра на здравеопазването.
Г л а в а

д е с е т а

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ
Лиценз
Чл. 146. (1) Лицензът за предоставяне на
социални услуги е поименен и правата, произтичащи от него, не подлежат на прехвърляне
и преотстъпване.
(2) Лиценз се издава за всяка отделна социална услуга.
(3) Лицензът съдържа:
1. титуляр на лиценза;
2. код по БУЛСТАТ/единен идентификационен код;
3. седалище и адрес на управление;
4. социална услуга, за която се издава
лицензът;
5. дата на издаване и срок на лиценза;
6. номер на лиценза.
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Срок на лиценза
Чл. 147. (1) Лицензът се издава за срок 5
години.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 лицензът може да бъде подновен.
Условия за издаване на лиценз
Чл. 148. (1) Лицензът се издава, когато
кандидатът:
1. е лице по чл. 29, ал. 3, т. 2 или чл. 30;
2. не е обявен в несъстоятелност или не е в
производство за обявяване в несъстоятелност;
3. не е в ликвидация;
4. не е осъждан за престъпление от общ
характер, като за юридическите лица това
изискване се отнася за членовете на управителните им органи;
5. предлага социални услуги, които отговарят на стандартите за качество, определени в
Наредбата за качеството на социалните услуги.
(2) Лица, които предоставят социални
услуги без издаден лиценз, нямат право на
лицензиране за срок три години считано от
датата на установяване на нарушението.
(3) Лица, чийто лиценз е бил отнет по
реда на чл. 158, нямат право на лицензиране
за срок една година считано от датата на
влизането в сила на заповедта за отнемане
на лиценза.
(4) Когато нарушението по чл. 158 е довело
до опасност за живота и здравето на лица,
ползващи социални услуги, или представлява
престъпление, срокът по ал. 3 е три години
считано от датата на влизането в сила на
заповедта за отнемане на лиценза.
Заявление за издаване на лиценз
Чл. 149. (1) За издаване на лиценз кандидатите подават до изпълнителния директор на
Агенцията за качеството на социалните услуги
заявление по утвърден от него образец, като
посочват единен идентификационен код или
код по БУЛСТАТ и представят описание на
социалната услуга с оглед на осигуряването
на стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.
(2) Към заявлението по ал. 1 лицата по
чл. 30, т. 2 представят и официален превод
на български език на:
1. документите, удостоверяващи регистрацията по националното им законодателство;
2. декларация, че кандидатът не е обявен в
несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация;
3. сви де т елс т во за с ъд и мос т на ч у ждите граждани, а за чуждите юридически
лица – свидетелства за съдимост на членовете
на управителните им органи.
(3) Заявлението и приложените към него
документи се подават лично или от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка
на подписа, по пощата с обратна разписка или
по реда на Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги.
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(4) Обстоятелствата по чл. 148, ал. 1, т. 1 – 4
за българските граждани и юридическите
лица се установяват служебно от Агенцията
за качеството на социалните услуги.
Разглеждане на заявленията за издаване на лиценз
Чл. 150. (1) Агенцията за качеството на
социалните услуги разглежда заявленията
за издаване на лиценз в двумесечен срок от
постъпването им.
(2) При констатиране на несъответствия
и/или непълноти в представените документи
Агенцията за качеството на социалните услуги
дава на заявителя указания и 14-дневен срок за
отстраняването им, като срокът за разглеждане
на заявлението започва да тече от отстраняване
на несъответствията и/или от предоставянето
на допълнителната информация.
(3) При необходимост Агенцията за качеството на социалните услуги изисква становища от други държавни органи, които ги
предоставят в 7-дневен срок.
(4) Агенцията за качеството на социалните
услуги установява служебно липсата на обстоятелствата по чл. 148, ал. 2 – 4.
(5) При необходимост Агенцията за качеството на социалните услуги извършва проверка
на място за установяване на обстоятелства,
посочени в представеното от кандидата описание на социалната услуга.
(6) В случай че несъответствията и/или
неп ъ лнот и те в п редставени те док у мен т и
не бъдат отстранени в срока по ал. 2, производството се прекратява със заповед на
изпълнителния директор на Агенцията за
качеството на социалните услуги, която се
съобщава писмено на заявителя в тридневен
срок от датата нa издаването є и подлежи на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Издаване на лиценз
Чл. 151. (1) Лицензът се издава в двумесечен
срок от постъпване на заявлението по чл. 149
със заповед на изпълнителния директор на
Агенцията за качеството на социалните услуги.
(2) Заповедта за издаване на лиценз се
съобщава писмено на заявителя в тридневен
срок от датата нa издаването є и подлежи на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Лицензът се издава съгласно утвърден
от изпълнителния директор на Агенцията за
качеството на социалните услуги образец.
Получаване на лиценза
Чл. 152. (1) Издаденият лиценз се получава
в срок до един месец от датата на издаването му лично от лицето, което представлява
титуляря на лиценза, или от упълномощено
от него лице с пълномощно с нотариална
заверка на подписа, а в случай на изрично
волеизявление – се изпраща на посочения в
заявлението адрес за кореспонденция и/или
на адреса, на който е регистриран заявителят,
с писмо с обратна разписка.
(2) Лицензираният доставчик на социална
услуга е длъжен в срок до 12 месеца от по-
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лучаване на лиценза да започне дейност по
предоставяне на услугата.
Отказ на издаването на лиценз
Чл. 153. (1) Изпълнителният директор на
Агенцията за качеството на социалните услуги
със заповед отказва издаването на лиценз,
когато заявителят не отговоря на условията
по чл. 148.
(2) Заповедта за отказ за издаване на лиценз се съобщава писмено на заявителя в
тридневен срок от датата нa издаването є и
подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Дубликат на лиценза
Чл. 154. Ако издаденият лиценз бъде изгубен или унищожен, изпълнителният директор
на Агенцията за качеството на социалните
услуги по писмено заявление на лицето по
чл. 29, ал. 3, т. 2 или чл. 30 може да издаде
дубликат на лиценза в 14-дневен срок от постъпване на заявлението.
Промяна на обстоятелствата
Чл. 155. (1) При промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз,
доставчикът на социална услуга уведомява
писмено изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги в
14-дневен срок от настъпване на промяната
и прилага съответните документи, които я
доказват.
(2) Въз основа на заповед на изпълнителния директор на Агенцията за качеството на
социалните услуги настъпилата промяна на
обстоятелствата се отразява в 14-дневен срок
от уведомлението по ал. 1 в нов лиценз, без
да се променя срокът на действие на първоначално издадения лиценз.
Подновяване на лиценз
Чл. 156. (1) Преди датата на изтичане на
срока на лиценза за предоставяне на социална
услуга доставчикът на услугата може да поиска
подновяване на лиценза, когато:
1. възнамерява да продължи да предоставя
услугата след изтичането на срока на лиценза
и отговаря на условията за издаване на лиценз;
2. при извършени проверки от Агенцията за качеството на социалните услуги е
установено, че няма издавани задължителни
предписания за отстраняване на установени
нарушения при предоставяне на услугата,
или изпълнява предписанията, както и че
няма издадени наказателни постановления
по чл. 171 по наложени актове за нарушения;
3. е предоставил отчети по чл. 112, ал. 3 в
срока на действие на лиценза.
(2) За подновяване на лиценз доставчиците на социални услуги подават заявление по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на Агенцията за качеството на социалните
услуги, а ако са лица по чл. 30, т. 2, прилагат
и документите по чл. 149, ал. 2 не по-късно
от три месеца преди датата на изтичане на
срока на лиценза.
(3) Подадените след срока по ал. 2 заявления не се разглеждат, като заявителят се
информира за необходимостта да кандидатства
за издаване на нов лиценз.
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(4) Когато няма промяна в обстоятелствата,
удостоверени в първоначално издадения лиценз, подновяването на лиценза се извършва в
14-дневен срок от датата на постъпване на
заявлението за подновяване на лиценза със
заповед на изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги.
(5) Когато има промяна в обстоятелствата,
удостоверени в първоначално издадения лиценз, подновяването на лиценза се извършва
в срока и по реда на чл. 150.
(6) Заповедта за подновяване или отказ за
подновяване на лиценз се съобщава писмено
на заявителя в тридневен срок от датата нa
издаването є и подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Прекратяване на лиценз
Чл. 157. (1) Със заповед на изпълнителния
директор на Агенцията за качеството на социалните услуги се прекратява издаден лиценз:
1. когато титулярят писмено е поискал
прекратяването му със заявление, в което е
изложил мотиви за прекратяването;
2. при прекратяване на юридическото лице
и при заличаване от търговския регистър на
физическото лице, регистрирано по Търговския закон;
3. при неосъществяване на дейност по
предоставяне на услугата в срок до 12 месеца
от получаването на лиценза;
4. когато титулярят в срока по чл. 160, ал. 1
не е уведомил изпълнителния директор на
Агенцията за качеството на социалните услуги
за започване на дейността по предоставяне
на услугата, за която е лицензиран;
5. когато титулярят в срока по чл. 160,
ал. 1 не е уведомил изпълнителния директор
на Агенцията за качеството на социалните
услуги за адреса/адресите на предоставяне на
услугата, за която е лицензиран – в случаите,
в които е приложимо.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията
за качеството на социалните услуги определя
на доставчика на социална услуга подходящ
срок за отстраняване на нарушението по
ал. 1, т. 4 и 5, но не повече от три месеца.
(3) В случай че в срока по ал. 2 нарушението
не бъде отстранено, лицензът се прекратява.
(4) Заповедта за прекратяване на лиценза
се съобщава писмено на заинтересованите
лица в тридневен срок от датата на издаването є и подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Отнемане на лиценз
Чл. 158. (1) Със заповед на изпълнителния
директор на Агенцията за качеството на социалните услуги се отнема издаден лиценз при:
1. неспазване на стандартите за качество,
определени в Наредбата за качеството на
социалните услуги;
2. извършване на дейност в нарушение на
издадения лиценз;
3. неизпълнение в срок на задължително
предписание, издадено от изпълнителния
директор на Агенцията за качеството на социалните услуги;
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4. неизпълнение на задължението по чл. 155,
ал. 1;
5. преустановяване на предоставянето на
социалната услуга за повече от три месеца, без
да е посочена уважителна причина за това;
6. непредставяне в срок до 31 март на календарната година на отчета по чл. 112, ал. 3;
7. прекратено възлагане на управление на
социална услуга поради установени нарушения,
свързани с незаконосъобразно разходване на
предоставените средства от държавния и/или
общинския бюджет.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията
за качеството на социалните услуги определя
на доставчика на социална услуга подходящ
срок за отстраняване на нарушението по ал. 1,
т. 1 – 6, но не повече от три месеца.
(3) В случай че в срока по ал. 2 нарушението не бъде отстранено, лицензът се отнема.
(4) Заповедта за отнемане на лиценза се
съобщава писмено на заинтересованите лица
в тридневен срок от датата на издаването є
и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Заличаване на лиценз
Чл. 159. (1) Изпълнителният директор на
Агенцията за качеството на социалните услуги със заповед заличава издаден лиценз, в
случай че в срок до три месеца от издаването
му доставчикът не го е получил и/или не е
заявил получаването му по друг начин.
(2) Неполучаването на издадения лиценз
се удостоверява чрез отбелязване на това обстоятелство на върнатото писмо с обратната
разписка.
(3) Заповедта за заличаване на издаден
лиценз се съобщава на заинтересованите лица
в тридневен срок от датата на издаването є
и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Задължения за уведомяване
Чл. 160. (1) В 14-дневен срок от започване
на дейността по предоставяне на услугата
лицензираният доставчик е длъжен писмено
да уведоми изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги за:
1. датата на започване на дейността по
предоставяне на услугата, за която е получил
лиценз;
2. адреса/адресите нa предоставяне на
услугата с изключение на мобилните услуги,
за които се посочва адрес за кореспонденция.
(2) В случай че лицензираният доставчик на
социална услуга преустанови предоставянето
є за повече от три месеца, той е длъжен в
14-дневен срок от изтичането им да уведоми
изпълнителния директор на Агенцията за
качеството на социалните услуги за настъпилото обстоятелство, като посочи съответните
причини.
Такси за издаване на лиценз
Чл. 161. (1) За разглеждане на документите
за издаване на лиценз и подновяване на издаден лиценз се дължат такси, които се внасят в
Агенцията за качеството на социалните услуги.
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(2) За разглеждане на документите за издаване и подновяване на лиценз се събират
такси по тарифа, одобрена от Министерския
съвет по предложение на министъра на труда
и социалната политика.
Регистър на лицензираните доставчици на
социални услуги
Чл. 162. Агенцията за качеството на социалните услуги в съответствие с изискванията
на Закона за защита на личните данни води
регистър на лицензираните доставчици на
социални услуги, който съдържа:
1. информацията, посочена в издадения
лиценз;
2. номера и датата на издадения лиценз;
3. датата на връчване на лиценза и имената
на лицето, получило лиценза;
4. датата на подновяване, прекратяване,
заличаване или отнемане на лиценза и основанието за това;
5. промени в обстоятелствата, посочени в
издадения лиценз;
6. данни за социалните услуги, които лицензираният доставчик предоставя;
7. данни за установени нарушения при
предоставяне на социални услуги.
Уведомление за предоставяне на социални услуги
Чл. 163. (1) В случаите по чл. 31, ал. 3
лицата подават писмено у ведомление до
изпълнителния директор на Агенцията за
качеството на социалните услуги по утвърден от него образец в 14-дневен срок преди
започване на дейността по предоставяне на
социалната услуга.
(2) В уведомлението по ал. 1 лицата посочват:
1. данни за регистрацията по националното
им законодателство във връзка с чл. 30, т. 2;
2. седалище, адрес на управление и адрес
за кореспонденция;
3. данни за представляващия лицето;
4. социалните услуги по смисъла на този
закон, които ще предоставят на територията
на Република България;
5. описание на социалните услуги по т. 4
с оглед на осигуряването на стандартите за
качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги;
6. място или териториален обхват на дейността по предоставянето на социални услуги
по смисъла на този закон на територията на
Република България;
7. срок за предоставяне на социални услуги
по смисъла на този закон на територията на
Република България.
(3) Към уведомлението по ал. 1 лицата
прилагат официален превод на български
език на документ, издаден от съответната
държава – членка на Европейския съюз, или
от друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
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с който се удостоверява правото на лицето да
предоставя социални услуги по смисъла на
този закон в държавата, в която е установено.
(4) Информацията за лицата по чл. 31,
ал. 3 се вписва в регистъра на лицензираните
доставчици на социални услуги.
Съхранение на информацията, свързана с издаването на лиценз
Чл. 164. (1) Агенцията за качеството на
социалните услуги води регистър за постъпилите заявления за издаване и подновяване
на лиценз.
(2) Представените документи се съхраняват
в Агенцията за качеството на социалните услуги съгласно Закона за Националния архивен
фонд и Закона за защита на личните данни.
Достъп до информация
Чл. 165. (1) Агенцията за социално подпомагане осигурява достъп на Агенцията за
качеството на социалните услуги до информацията относно социалните услуги в интегрираната є информационна система.
(2) Агенцията за качеството на социалните услуги осигурява достъп на Агенцията за
социално подпомагане до регистъра на лицензираните доставчици на социални услуги.
Г л а в а
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
Отговорност при предоставяне на социални
услуги без лиценз
Чл. 166. На лице, което предоставя социални
услуги без лиценз, се налага глоба от 3000 до
5000 лв. или имуществена санкция от 5000 до
7000 лв. – при първо нарушение, и глоба от
5000 до 7000 лв. или имуществена санкция от
7000 до 10 000 лв. – при повторно нарушение.
Отговорност при неизпълнение на задължение
Чл. 167. Длъжностно лице, което виновно
нарушава този закон и нормативните актове, приети в изпълнение на този закон, носи
административнонаказателна отговорност
независимо от дисциплинарната и имуществената отговорност за същото деяние.
Глоби за длъжностни лица
Чл. 168. За неизпълнение от длъжностно
лице на задължение по този закон и на нормативните актове, приети в изпълнение на
този закон, глобата е от 500 до 1000 лв. – при
първо нарушение, и от 1000 до 2000 лв. – при
повторно нарушение, ако деянието не съставлява престъпление.
Неизпълнение на задължително предписание
Чл. 169. На лице, което не изпълни влязло
в сила задължително предписание по този
закон и нормативните актове, приети в изпълнение на този закон, се налага глоба от 2000
до 3000 лв. или имуществена санкция от 3000
до 5000 лв. – при първо нарушение, и глоба от
3000 до 5000 лв. или имуществена санкция от
5000 до 10 000 лв. – при повторно нарушение.
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Отговорност на органа на управление
Чл. 170. На орган на управление на социална
услуга, който не изпълни задължение по този
закон и нормативните актове, приети в изпълнение на този закон, се налага глоба от 3000
до 5000 лв. или имуществена санкция от 5000
до 7000 лв. – при първо нарушение, и глоба от
5000 до 7000 лв. или имуществена санкция от
7000 до 10 000 лв. – при повторно нарушение,
ако деянието не съставлява престъпление.
Установяване на нарушенията и налагане на
глоби и санкции
Чл. 171. (1) Нарушенията по този закон и
неизпълнението на задължителните предписания се установяват с акт за установяване
на административно нарушение, съставен
от служител от Агенцията за качеството на
социалните услуги.
(2) Наказателното постановление се издава
от изпълнителния директор на Агенцията за
качеството на социалните услуги или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Съдействие при установяване на нарушения
Чл. 172. При установяване на нарушения
служителите на Агенцията за качеството на
социалните услуги могат да търсят съдействие
от полицейските органи на Министерството
на вътрешните работи.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на закона:
1. „Социално изключване“ е състояние,
при което лицето поради лични или обективни причини няма условия и възможности
за пълноценно участие в различни сфери на
обществения живот.
2. „Подкрепа в домашна среда“ е осигуряване на дейности за предоставяне на персонална грижа в дома на деца и лица с трайни
увреждания и на лица в надтрудоспособна
възраст в невъзможност за самообслужване,
насочени към задоволяване на ежедневните им
потребности за самообслужване, придвижване,
преместване, комуникация, домакински дейности, организация на ежедневието и участие
в обществения живот.
3. „Подкрепа в общността“ е осигуряване
на социална, емоционална и материална подкрепа на лица и семейства или групи лица със
специфични потребности, които се извършват
в средата, в която те живеят или работят.
4. „Кризисна ситуация“ е ситуация, при
която едно лице е в безпомощност, нестабилност или в опасност за живота, не подлежи
на хоспитализация и не е в състояние да се
справи само или с помощта на другиго.
5. „Институционализация“ е състояние, при
което лицето е затруднено да води самостоятелен живот поради зависимост от грижа
от други лица, вследствие на живот в среда,
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която ограничава правото на избор, уединението и независимостта и създава условия
за накърняване на достойнството на човека.
6. „Информиране и консултиране“ по чл. 15,
т. 1 е дейност за изследване и разбиране заедно
с лицето на проблеми и затруднения, които
то среща за постигане на основните цели в
неговия живот, и запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за
преодоляването им.
7. „Застъпничество“ по чл. 15, т. 2 е дейност за подкрепа на лицето да защити и да
отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни
процедури.
8. „Посредничество“ по чл. 15, т. 2 е осъществяване на взаимодействие и координация
между служител, осъществяващ дейности по
предоставяне на социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни
институции, организации и административни
органи в интерес на заинтересовано лице,
което има нужда от конкретна подкрепа за
реализиране на своите права и потребности.
9. „Общностна работа“ по чл. 15, т. 3 е съвкупност от дейности, които се осъществяват
в уязвими общности или групи, насочена към
превенция и защита, както и към стимулиране
на общностното развитие.
10. „Терапия“ по чл. 15, т. 4 е съвкупност
от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на
социални умения, умения за самообслужване,
комуникация, разрешаване на емоционални
конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на
самооценката, възможностите за труд и други,
както и социализиращи дейности за лица във
висок риск от социално изключване.
11. „Рехабилитация“ по чл. 15, т. 4 е дейност,
която има за цел да подобри физическата сила
и функционалното здраве на лица с увреждания и лица с проблеми в опорно-двигателния
апарат и ставите, както и възстановяване и
развитие на сензорните умения на лица с
увреждания, извън обхвата на медицинската
рехабилитация.
12. „Обучение за придобиване на умения“
по чл. 15, т. 5 е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно,
за подготовка на деца и пълнолетни лица за
придобиване на умения за самостоятелност,
независим живот, самостоятелно справяне с
проблеми и затруднения, както и умения за
грижа и подкрепа за деца и за зависими от
грижа членове на семейството.
13. „Подкрепа за придобиване на трудови
умения“ по чл. 15, т. 6 е дейност, която се
осъществява в специализирана среда или
мобилно, за подготовка и придружаване на
лица с трайни увреждания за придобиване на
умения за участие в трудови дейности.
14. „Дневна грижа“ по чл. 15, т. 7 е дейност за осигуряване в специализирана среда
на подкрепа индивидуално и в групи за деца
и пълнолетни лица с трайни увреждания в
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рамките на не по-малко от 4 часа дневно, чрез
която се осигурява посрещането на техните
ежедневни потребности и свързаните с тях
потребности от занимания за развитие на
основни умения в зависимост от възрастта и
личните нужди на лицата.
15. „Резидентна грижа“ по чл. 15, т. 8 е дейност за осигуряване на място за настаняване на
деца, младежи до 25-годишна възраст, лица с
трайни увреждания и лица в надтрудоспособна
възраст и в зависимост от индивидуалните
потребности – за осигуряване на 24-часова
грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие на лицата
или за осигуряване на подкрепа за водене на
самостоятелен начин на живот.
16. „Осигуряване на подслон“ по чл. 15, т. 9
е осигуряване на временно настаняване (за
определена част от денонощието) на бездомни
лица и семейства и временно настаняване в
безопасна среда на лица в кризисна ситуация
и на лица, пострадали от домашно насилие,
и лица – жертви на трафик.
17. „Услуги, които се предоставят мобилно“
са услуги, за които не е необходима специализирана среда за осъществяване на дейностите
и за постигане на целите на услугата.
18. „Качество на социалните услуги“ е
съвкупност от характеристики на социалните
услуги, които удовлетворяват потребностите
на лицата, които ги ползват, и водят до превенция и/или преодоляване на социалното
изключване, реализиране на права и подобряване качеството на живот.
19. „Супервизия“ е професионална подкрепа на служителите, осъществяващи дейност
по предоставянето на социални услуги, и на
служителите, извършващи насочването за
ползване на социални услуги, за повишаване
на техните професионални умения, знания
и нагласи с цел постигане и поддържане на
професионална компетентност, гарантираща
високо качество на социалната работа, както
и за преодоляване на затруднения от професионален, психологически и емоционален
характер.
20. „Заместваща грижа“ е краткосрочна
грижа, която се предоставя за подкрепа на
родители на деца с трайни увреждания, семейства на роднини или близки, приемни
семейства, семейства и лица, които полагат
грижа в домашна среда за пълнолетни лица с
трайни увреждания в невъзможност за самообслужване и за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, в случай че лицата,
които обичайно полагат грижата, не могат да
я осигурят, или с цел превенция на раздялата
чрез осигуряването на краткосрочна подкрепа
на лицето, което обичайно полага грижата.
21. „Специализирана подкрепа за разбиране на информацията и избор на услуга“ е
подкрепа чрез използване на необходими и
подходящи за състоянието на лицето начини
и средства за представяне на информацията,
за нейното разбиране и за изразяване на желанията и избора на лицето.
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22. „Асистент“ е лице, полагащо почасови
грижи в домашна среда за лица с трайни
увреждания или лица в надтрудоспособна
възраст в невъзможност за самообслужване с
цел подкрепа за самообслужване, движение и
придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и
домакински дейности и комуникация, като за
положената грижа получава възнаграждение.
23. „Ранна интервенция на уврежданията
за деца“ е специализирана подкрепа за деца
с увреждания и деца в риск от забавяне в
развитието до 7-годишна възраст и техните
семейства, която включва ранно идентифициране на рисковете за детското здраве и
развитие, прилагане на мерки за ранно въздействие с цел подобряване на състоянието
и развитието на децата и за изграждане на
умения за тяхното отглеждане.
24. „Деца с трайни увреждания“ са деца с
определени 50 и над 50 на сто вид и степен
на увреждане или степен на трайно намалена
работоспособност.
25. „Пълнолетни лица с трайни увреждания“ са лица с определени 50 и над 50 на сто
степен на трайно намалена работоспособност
или вид и степен на увреждане.
26. „Възрастни хора в надтрудоспособна
възраст“ са лица, навършили определената
в чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално
осигуряване възраст за придобиване право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
27. „Лица в невъзможност за самообслужване“ са лица, които не могат самостоятелно
да задоволяват своите ежедневни потребности
от битов характер (пазаруване, приготвяне на
храна, хранене, поддържане на лична хигиена и
хигиена на дома), осъществяване на социални
контакти и включване в живота на общността.
28. „Лица с агресивно и проблемно поведение“ са лица с поведение, което застрашава
здравето, живота, безопасността и качеството
на живот на лицето или на околните.
29. „Лица с потребност от постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа“
са лица, които не са в активно болестно
състояние за болнично лечение, но на които
здравословното състояние изисква осъществяване периодично на медицинско наблюдение
и медицински манипулации.
30. „Лица, които полагат грижи за пълнолетни лица“ са членове на семейството
или домакинството, които полагат грижа за
лице с трайно увреждане или за лице в над
трудоспособна възраст в невъзможност за
самообслужване, като за това не получават
възнаграждение или друга форма на финансова подкрепа.
31. „Бездомни лица“ са лицата, които не
притежават собствен или съсобствен жилищен имот на територията на цялата страна и
са останали без подслон поради инцидентно
възникнали обстоятелства, както и лица,
избрали бездомността като начин на живот.
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32. „Лице, което управлява дейността по
предоставяне на услугата“ е лице, назначено от
доставчика на социалната услуга за осъществяване на ръководство и което е работодател
на служителите, осъществяващи дейността по
предоставянето на услугата.
33. „Доброволци“ са физически лица, които
по собствен избор и извън техните трудови
или служебни правоотношения извършват
дейности, определени от доставчик на социални услуги, като за извършените дейности
не получават възнаграждение.
34. „Добра практика за високо качество и
ефективност на социалните услуги“ е тази,
която постига по-добри резултати за потребителите на услугата при ефикасност на разходите
и е модел и ръководство за доставчиците на
услуги и техните служители.
35. „Специализирана среда“ е физическо
пространство, което осигурява необходимите
материални условия (сграден фонд, оборудване, обзавеждане и други) за предоставяне
на социална услуга.
36. „Временно предоставяне на социални
услуги“ по чл. 31, ал. 3 е предоставяне на социални услуги за срок до 6 месеца в рамките
на една календарна година.
37. „Проверка на място“ е установяване на
обстоятелства, посочени от община, от кандидат за издаване на лиценз или от частен доставчик на социална услуга, на мястото, където
се планира да предоставят социална услуга.
38. „Повторно нарушение“ е нарушението,
извършено в едногодишен срок от влизането
в сила на наказателното постановление, с
което нарушителят е наказан за същото по
вид нарушение.
39. „Доходи“ са всички брутни доходи на
лицето, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица,
както и получаваните пенсии, обезщетения,
помощи и стипендии.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В Семейния кодекс (обн., ДВ, бр. 47
от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 98
и 100 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 68 от
2013 г., бр. 74 от 2016 г. и бр. 103 от 2017 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 59, ал. 7, изречение второ думите
„приемно семейство, в специализирана институция, посочени от дирекция „Социално
подпомагане“ или му се предоставя социална
услуга – резидентен тип“ се заменят с „приемно семейство или социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна
гри жа, посочени от дирек ци я „Социално
подпомагане“.
2. В чл. 84, ал. 2:
а) в изречение първо думите „специализирана институция“ се заменят със „социална
или интегрирана здравно-социална услуга за
резидентна грижа“;
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б) в изречение трето думите „на детето е
предоставена социална услуга – резидентен
тип, или“ се заменят с „детето“.
3. В чл. 93:
а) в ал. 2 в изречение първо думите „специализирана институция“ се заменят със
„социална или интегрирана здравно-социална
услуга за резидентна грижа“;
б) в ал. 3 думите „на детето е предоставена
социална услуга – резидентен тип, или“ се
заменят с „детето“.
4. В чл. 94, ал. 2, изречение второ думите
„ръководителят на специализираната институция, в която е настанено детето, както и
на институцията, предоставяща социалната
услуга – резидентен тип“ се заменят с „ръководителят на социалната или интегрираната
здравно-социална услуга за резидентна грижа“.
5. Заглавието на чл. 137 се изменя така:
„Особени случаи на представителство и грижа“.
6. В глава девета „Отношения между родители и деца“ се създава чл. 138а:
„Социални услуги при спор относно родителски права
Чл. 138а. (1) Дирекция „Социално подпомагане“ представя доклади и становища
в изпълнение на задължения по тази глава
въз основа на становища, изготвени по нейно
искане от доставчици на социални услуги.
(2) По искане на дирекция „Социално подпомагане“ доставчиците на социални услуги
оказват подкрепа и съдействие за и при осъществяване на контакти между родителите и
децата, както и между родителите – в случай
на конфликт между тях.
(3) По предложение на дирекция „Социално
подпомагане“ в производства по тази глава
съдът с решението може да определи ползване
на задължителни социални услуги от родителите, самостоятелно или заедно с детето.“
7. В чл. 143, ал. 4, изречение първо думите
„лице, което осъществява заместваща грижа
по чл. 137“ се заменят с „лице по чл. 137, на
което са възложени грижи за дете“.
8. В чл. 153, ал. 3, изречение второ думите
„специализирана институция“ се заменят със
„социална или интегрирана здравно-социална
услуга за резидентна грижа“.
9. В чл. 173, ал. 1 думите „управителят на
специализираната институция“ се заменят с
„ръководителят на социалната или интегрираната здравно-социална услуга за резидентна
грижа“.
§ 3. В Закона за социално подпомагане
(обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45 и 120
от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и
59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14, 41 и 74 от
2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 9 и 51 от 2011 г.,
бр. 32 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98
от 2014 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г.
и бр. 7, 17, 77, 91 и 105 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
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1. В чл. 1:
а) в ал. 1 думите „и социални услуги“ се
заличават;
б) в ал. 2:
аа) в т. 3 думите „и на лицата, които ползват социални услуги“ и запетаята пред тях
се заличават;
бб) точка 5 се отменя.
2. В чл. 2:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Социалното подпомагане се осъществява чрез предоставяне на социални помощи
в пари и/или в натура за задоволяване на
основни жизнени потребности на гражданите,
когато това е невъзможно чрез труда им и
притежаваното от тях имущество.“;
б) алинея 5 се отменя;
в) в ал. 6 думите „от правата по ал. 3 и 5“
се заменят с „от правото по ал. 3“.
3. В чл. 3 думите „и социални услуги“ се
заличават.
4. В чл. 6, ал. 1:
а) точка 4 се отменя;
б) точка 6 се отменя;
в) точка 7 се отменя;
г) в т. 8 думите „и социалните услуги“ се
заличават;
д) в т. 9 думите „и социалните услуги“ се
заличават;
е) в т. 11 накрая се добавя „по Закона за
хората с увреждания“;
ж) в т. 12 накрая се добавя „по реда на
Закона за хората с увреждания“;
з) в т. 13 думите „всички оценки“ се заменят
с „индивидуалните оценки на потребностите
на хората с увреждания по Закона за хората
с увреждания“.
5. Членове 16 – 16г се отменят.
6. В чл. 17:
а) в ал. 1 се създава изречение трето: „Когато ползваните социални услуги са делегирани
от държавата дейности, такси не заплащат и:
1. лицата над 18-годишна възраст до завършване на средно образование, но не повече
от 20-годишна възраст;
2. лицата, които нямат доходи и влогове;
3. лицата, настанени в приюти и в кризисни центрове;
4. лицата от 18- до 21-годишна възраст, настанени в центрове за временно настаняване
след напускането на специализирана институция за предоставяне на социални услуги;
5. лицата, дарили недвижима собственост
в полза на държавата или общините с цел
развитие на социални услуги.“;
б) в ал. 2 се създава изречение второ: „В
тарифата се определят и случаите, в които
лицата, настанени в специализирана институция или социална услуга в общността от
резидентен тип, заплащат такса в пълния
размер на действителните месечни разходи за
издръжка на едно лице, и случаите, в които
лицата заплащат такса в непълен размер.“
7. Членове 18 – 19 се отменят.
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8. В чл. 24, ал. 1 т. 2, 3 и 4 се отменят.
9. Член 24а се отменя.
10. В чл. 26 т. 3 и 6 се отменят.
11. В чл. 27:
а) в ал. 1 т. 4 се отменя;
б) в ал. 3 думите „и 4“ се заличават.
12. В чл. 29а, ал. 2 т. 10 се отменя.
13. В чл. 31:
а) в ал. 2 думите „и в специализираните
институции за социални услуги и социалните
услуги, предоставяни в общността, както и по
спазването на критериите и стандартите за
извършване на социални услуги“ и запетаята
след тях се заличават;
б) алинея 3 се отменя.
14. В чл. 32, ал. 1:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 4 думите „и лицата, ползващи социални услуги“ и запетаята след тях се заличават.
15. В чл. 34, ал. 1 т. 3 се отменя.
16. В чл. 35 ал. 2 се отменя.
17. В чл. 36 ал. 4 се отменя.
18. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 5, 6, 7, 9, 12 и 13 се отменят.
§ 4. В Закона за закрила на детето (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от
2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от
2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и
82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г.,
бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98
от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40
от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г., бр. 79 от
2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г.,
бр. 17, 77 и 102 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 1:
аа) в т. 5 думите „социални услуги – резидентен тип“ се заменят със „социални и
интег рирани здравно-социа лни усл у ги за
резидентна грижа“;
бб) точка 6 се отменя;
б) алинея 3 се отменя.
2. В чл. 5, ал. 2 думите „специализирани институции“ се заменят със „социални
и интегрирани здравно-социални услуги за
резидентна грижа“.
3. В чл. 6а, ал. 4:
а) в т. 1:
аа) в буква „а“ думите „семействата и децата“ се заменят с „подкрепа на семействата
и децата, социалните услуги и националното
осиновяване“;
бб) в буква „г“ след думата „политика“
се поставя запетая и се добавя „социалните
услуги“;
б) в т. 3, буква „б“ думите „специализираните институции и на социалните услуги – резидентен тип“ се заменят със „социалните и
интегрираните здравно-социални услуги за
резидентна грижа“;
в) в т. 7 буква „б“ се отменя.
4. В чл. 7, ал. 5 думите „специализираните
институции за деца“ се заменят с „доставчи-
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ците на социални услуги по Закона за социалните услуги“.
5. Член 8а се отменя.
6. В чл. 17а:
а) в ал. 1:
аа) точка 4 се отменя;
бб) точка 5 се отменя;
вв) в т. 9 букви „г“ и „ж“ се отменят;
гг) в т. 14 думите „организира проверки“
се заменят с „извършва контрол чрез организиране на проверки“;
дд) точка 15 се отменя;
ее) точка 16 се отменя;
б) в ал. 2 думите „по ал. 1, т. 14 – 16“ се
заменят с „по ал. 1, т. 14“.
7. В чл. 20, ал. 2 след думата „органи“ се
поставя запетая и се добавя „доставчици на
социални услуги“.
8. В чл. 21, ал. 1, т. 6, буква „е“ думите
„специализирани институции“ се заменят със
„социални и интегрирани здравно-социални
услуги за резидентна грижа“.
9. В чл. 23, т. 2 думите „в общността“ се
заличават.
10. В чл. 26:
а) в ал. 1, изречение първо думите „както и
настаняването на дете за отглеждане в приемно
семейство, социална услуга – резидентен тип
или специализирана институция“ се заменят
с „в приемно семейство или в социална или
интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) Ползването на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна
грижа от дете заедно с негов родител се извършва въз основа на направление от дирекция
„Социално подпомагане“.“
11. В чл. 27:
а) в ал. 1 запетаята след думите „приемно
семейство“ се заличава, а думите „социална
услуга – резидентен тип или в специализирана институция“ се заменят с „и в социална
или интегрирана здравно-социална услуга за
резидентна грижа“;
б) в ал. 5 изречение второ се изменя така:
„След настаняването по административен
ред се сключва договор между приемното
семейство и общината, лицензиран доставчик
на социални услуги по чл. 34а или дирекция
„Социално подпомагане“ по настоящия адрес
на приемното семейство.“
12. В чл. 28, ал. 1 запетаята след думите
„приемно семейство“ се заличава, а думите
„социална услуга – резидентен тип или в специализирана институция“ се заменят с „и в
социална или интегрирана здравно-социална
услуга за резидентна грижа“.
13. В чл. 30а думите „по чл. 4, т. 2, 4 – 6“
се заменят с „по чл. 4, ал. 1, т. 2, 4 и 5“.
14. В чл. 31, ал. 4 думите „доставчик на
социална услуга „приемна грижа“ се заменят с
„общината, лицензиран доставчик на социални
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услуги по чл. 34а или дирекция „Социално
подпомагане“.
15. Член 34а се изменя така:
„Приемна грижа
Чл. 34а. (1) Приемната грижа е мярка за
закрила на детето по чл. 4, ал. 1 за отглеждане и възпитание в семейна среда на дете,
което е настанено в семейство на роднини
или близки или в приемно семейство.
(2) Семействата на роднини или близки,
кандидатите за приемни семейства и утвърдените приемни семейства се подкрепят чрез
социални услуги, включващи дейности за набиране и оценяване на кандидати за приемни
семейства, обучение, взаимно адаптиране,
подкрепа и наблюдение на отглеждането на
детето.
(3) Социалните услуги по ал. 2 се предоставят от общините и от доставчиците на
социални услуги, лицензирани по реда на
Закона за социалните услуги.
(4) Дейностите по ал. 2 се извършват от
дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на семейството само в случаите,
когато общината не предоставя социални
услуги, които вк лючват тези дейности, и
когато няма лицензирани доставчици, които
предоставят такива социални услуги.“
16. Член 35 се изменя така:
„Резидентна грижа
Чл. 35. Предоставянето на резидентна грижа на децата се извършва само в случаите,
когато са изчерпани възможностите за оставане на детето в домашна и семейна среда
и възможностите за прилагане на мерки за
закрила на детето в семейна среда.“
17. Създават се чл. 36а – 36д:
„Уведомяване за непосредствен риск от
изоставяне
Чл. 36а. (1) Всеки, на когото стане известно,
че съществува непосредствен риск от изоставяне на дете или че дете е пренебрегвано, е
длъжен незабавно да подаде сигнал до дирекция „Социално подпомагане“.
(2) Сигналът по ал. 1 се проверява незабавно при условия и по ред, определени в
наредбата по чл. 5, ал. 2.
Действия при непосредствен риск от изоставяне на дете след раждане
Чл. 36б. (1) Управителят на лечебно заведение, в което има родилно отделение, и
личният лекар на бременна жена, на които
е станало известно, че съществува непосредствен риск от изоставяне на дете веднага след
раждането, са длъжни незабавно да подадат
сигнал до дирекция „Социално подпомагане“.
(2) Управителят на лечебното заведение, в
което има родилно отделение, възлага с писмена заповед на лице от персонала на родилното
отделение задължението за уведомяване по
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ал. 1, осигурява достъп до майката и детето и
оказва съдействие за проверката на сигнала.
(3) Управителят на лечебно заведение,
където е предадено, намерено, изоставено
или подхвърлено новородено живо дете, има
задължението по ал. 1.
(4) Управителят на лечебното заведение,
в което има родилно отделение, не може да
изписва детето до изтичането на срока за
проверка на сигнала по чл. 36а, ал. 2.
(5) Сигналът се проверява незабавно при
условия и по ред, определени в наредбата по
чл. 5, ал. 2.
Предотвратяване на изоставяне на дете с
увреждане
Чл. 36в. (1) Началникът на родилното отделение, където е родено дете с увреждане,
или определено от него медицинско лице
информира незабавно и по подходящ начин
след установяване на увреждането родителите
на детето.
(2) Медицинските лица в родилното отделение, където е родено дете с увреждане,
са длъжни да положат усилия да мотивират
родителите да не изоставят детето си, както
и да им предоставят пълна информация за
състоянието на детето, за възможните лечения, за последиците за неговото развитие и
за необходимите грижи.
(3) Началникът на родилното отделение
информира незабавно дирекция „Социално
подпомагане“ и доставчик на социални услуги за ранна интервенция на уврежданията
с цел оказване на първоначалната подкрепа
на родителите и детето с увреждане.
Координационен механизъм при насилие
Чл. 36г. (1) За осигуряване на защита на
дете в риск или жертва на насилие или експлоатация дирекция „Социално подпомагане“
създава мултидисциплинарен екип, членовете
на който работят заедно до приключване на
случая и който разработва план за действие
за защита на детето или за предотвратяване
на насилието.
(2) До изтичането на 24 часа от получаване
на сигнал за дете в риск или жертва на насилие
или експлоатация социален работник, определен от директора на дирекция „Социално
подпомагане“, прави оценка на сигнала. При
потвърждаване на информацията социалният работник уведомява устно по телефон,
включително мобилен, и писмено по пощата,
по електронна поща или факс членовете на
екипа по ал. 1, като определя дата и час за
събиране на екипа.
(3) Водещ на екипа по ал. 1 е социалният
работник, определен от директора на дирекция
„Социално подпомагане“. В екипа задължително участват представител на районното управление на Министерството на вътрешните работи (районен инспектор, инспектор от детска
педагогическа стая или оперативен работник),
на районната прокуратура и представител на
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общината. По преценка на водещия на екипа се
канят за участие представител на регионалната
здравна инспекция, личният лекар на детето
или представител на болницата, откъдето е
постъпил сигнал по случая, представител на
регионалното управление по образованието
и на училището, детската градина или друга
образователна институция и представител на
доставчик на социална услуга.
(4) Кметът на общината подпомага координацията на дейността на мултидисциплинарния екип.
Защита на дете – жертва на насилие или
експлоатация
Чл. 36д. (1) Защитата на дете в риск или
жертва на насилие или експлоатация се предприема след проучване на случая от мултидисциплинарния екип и съгласно предложения
от него план за действие по чл. 36г, ал. 1.
(2) Планът за действие съдържа здравни,
социални и образователни услуги за превенция
на насилието или за възстановяване на детето.
(3) Когато насилието е извършено от родител, от лице, на което са възложени грижите
за детето, или от лице, на което детето е поверено, на детето-жертва може да се предостави
закрила с настаняване извън семейството в
социална услуга за деца, пострадали от насилие или жертви на трафик. В решението на
съда се постановяват мерки по отношение на
родителските права и насочване на родителите към социални услуги за повишаване на
родителския капацитет по предложение на
дирекция „Социално подпомагане“.
(4) Когато насилието е извършено от родител, от лице, на което са възложени грижите
за детето, или от лице, на което детето е
поверено, дирекция „Социално подпомагане“
може да се обърне към съда или прокурор
за предприемане на мерки по отношение на
извършителя по Закона за защита от домашното насилие.
(5) При данни за извършено престъпление дирекция „Социално подпомагане“ изпраща сигна л до районната прок у рат у ра
за предприемане на мерки по отношение на
извършителя по Наказателния кодекс.
(6) Когато насилието или експлоатацията
на детето са извършени от лице, на което
детето е поверено за предоставяне на грижи,
защита, лечение или обучение на основание
на съдебно решение, трудов или друг договор,
органите на прокуратурата при внасяне на
преписката в съда информират незабавно дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия
адрес на детето и съответния работодател за
незабавно отделяне на това лице от детето
или от децата.“
18. В чл. 39, ал. 1, т. 2 думите „специализирани институции или социални услуги – резидентен тип“ се заменят със „социални услуги
за резидентна грижа“.
19. Глава четвърта „а“ с чл. 43б – 43и се
отменя.
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20. В чл. 44:
а) в ал. 2 думите „финансова помощ и/или
помощ под формата на социални инвестиции“
се заменят с „финансови помощи“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Помощите се отпускат със заповед на
директора на дирекция „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане.“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Помощите се предоставят в пари и са
еднократни и месечни.“;
г) алинея 5 се отменя;
д) в ал. 6 думите „по ал. 2“ се заличават;
е) в ал. 7 думите „по ал. 2“ се заличават.
21. В чл. 45:
а) алинея 5 се отменя;
б) в ал. 6 думите „ал. 1 – 5“ се заменят с
„ал. 1 – 4“;
в) алинея 8 се отменя;
г) алинея 10 се отменя.
22. В чл. 46:
а) в ал. 2 думите „ал. 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14
и 15“ се заменят с „ал. 6, 11, 12, 14 и 15“;
б) в ал. 4, т. 2 числото „16“ и тирето пред
него се заличават.
23. В § 1 от допълнителната разпоредба:
а) точка 8 се изменя така:
„8. „Услуги“ по смисъла на чл. 23 са соци
алните услуги по чл. 15, т. 1 – 7 от Закона за
социалните услуги.“;
б) точка 10 се отменя;
в) в т. 11 буква „г“ се отменя;
г) в т. 14 думите „чл. 4, т. 2, 4 – 6“ се заменят с „чл. 4, ал. 1, т. 2, 4 и 5“.
§ 5. В Закона за защита от домашното насилие (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм., бр. 82
от 2006 г., бр. 102 от 2009 г., бр. 99 от 2010 г. и
бр. 50 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 6:
а) в ал. 3 след думата „власт“ се поставя
запетая, а думите „и/или юридическите лица,
регистрирани по реда на чл. 18, ал. 2 и 3 от
Закона за социално подпомагане и по реда
на чл. 45 от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел“ се заменят с „доставчиците
на социални услуги, лицензирани по реда на
Закона за социалните услуги, и юридическите лица, регистрирани по реда на Закона за
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“;
б) в ал. 7, т. 2, буква „б“ думите „кризисни
центрове“ се заменят със „социални услуги“.
2. В чл. 13, ал. 2, т. 2 думите „юридически
лица, извършващи социални услуги и вписани в регистър към Агенцията за социално
подпомагане“ се заменят с „доставчици на
социални услуги, лицензирани по реда на
Закона за социалните услуги“.
§ 6. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95
от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36,
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41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42,
50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и
60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102
от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от
2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80
и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г.,
бр. 58, 85 и 102 от 2017 г. и бр. 18, 77, 91, 98 и
102 от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 26, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за повече
от 20 потребители и в социалните услуги за
осигуряване на подслон.“
2. В чл. 34, ал. 3 думите „специализираните
институции за деца и възрастни“ се заменят
със „социалните и интегрираните здравносоциални услуги за резидентна грижа“.
3. В чл. 120:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 запетаята след думите
„детските градини“ се заменя със съюза „и“,
а думите „и специализираните институции за
предоставяне на социални услуги за деца по
чл. 26, ал. 1, т. 3“ се заличават;
бб) в т. 4 запетаята след думите „детските
градини“ се заменя със съюза „и“, а думите „и
специализираните институции за предоставяне
на социални услуги за деца“ се заличават;
вв) в т. 7 запетаята след думите „детската
градина“ се заменя със съюза „и“, а думите „и
специализираните институции за предоставяне
на социални услуги за деца“ се заличават;
б) в ал. 3 запетаята след думите „детските
градини“ се заменя със съюза „и“, а думите „и
специализираните институции за предоставяне
на социални услуги по ал. 1“ се заличават;
в) в ал. 4 запетаята след думите „детските
градини“ се заменя със съюза „и“, думите „и
специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца“ се заличават
и думите „с лицето, получило разрешение,
съответно лиценз за откриване на частна
детска градина, частно училище или частна
специализирана институция за предоставяне
на социални услуги за деца“ се заменят със „с
лицето, получило разрешение за откриване на
частна детска градина или частно училище“;
г) в ал. 5:
аа) в изречение първо думите „и домовете
за деца по чл. 26, ал. 1, т. 3“ се заличават, а
запетаята след думите „държавните училища“
се заменя със съюза „и“;
бб) в изречение второ думите „и специализирани институции за предоставяне на
социални услуги за деца“ се заличават и запетаята след думите „детските градини“ се
заменя със съюза „и“.
4. В чл. 123, ал. 1 след думата „училищата“
запетаята се заменя със съюза „и“, а думите
„домовете за отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителски грижи, и в специализираните институции за деца“ се заменят със
„социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца“.
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5. В чл. 124:
а) алинея 1 се отменя;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Денталното лечение извън обхвата на
Националния рамков договор на децата от институциите за деца, открити от Министерството
на образованието и науката, Министерството
на вътрешните работи и Министерството на
правосъдието, както и от социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна
грижа за деца, управлявани от общините, се
заплаща от съответните ведомства.“
6 . В г л а в а ч е т в ъ р т а р а з д е л I „ а“ с
чл. 125б – 125г се отменя.
7. В чл. 145, ал. 1, т. 2 думите „пребиваващи
в социални заведения“ се заменят с „ползващи
социални и интегрирани здравно-социални
услуги за резидентна грижа“.
8. В чл. 152, в ал. 1 думите „В специализираните инстит уции за предоставяне
на социални услуги на лица с психически
разстройства“ се заменят с „В социалните
и интегрираните здравно-социални услуги
за резидентна грижа за повече от 20 лица с
психически разстройства“.
9. В § 1, т. 9, буква „о“ от допълнителните
разпоредби думите „и заведения за социални
услуги за деца и ученици“ се заличават.
§ 7. В Закона за лечебните заведения (обн.,
ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от
1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36,
65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.;
изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114
от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и
105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г.,
бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г.,
бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и
100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60
и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47
от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от
2016 г., бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г., бр. 18,
77, 84, 91 и 102 от 2018 г. и бр. 13 от 2019 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 ал. 4 се изменя така:
„(4) Лечебните заведения могат да предоставят социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги при условията и по реда
на Закона за социалните услуги.“
2. В чл. 5:
а) в ал. 1 думите „домовете за медикосоциални грижи, в които се осъществяват
медицинско наблюдение и специфични грижи
за деца“ и запетаята пред тях се заличават;
б) в ал. 3 след думата „грижи“ се добавя
„за пълнолетни лица“;
в) в ал. 4 думите „по реда на Закона за
социалното подпомагане“ се заменят с „при
условията и по реда на Закона за социалните
услуги“.
3. В чл. 10, т. 4 след думата „грижи“ се
добавя „за пълнолетни лица“.
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4. В чл. 26, ал. 5 думите „по реда на Закона
за социалното подпомагане“ се заменят с „при
условията и по реда на Закона за социалните
услуги“.
5. В чл. 26б, ал. 5 думите „по реда на
Закона за социалното подпомагане“ се заменят с „при условията и по реда на Закона за
социалните услуги“.
6. В чл. 27:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Дом за медико-социални грижи за
пълнолетни лица е лечебно заведение, в което
медицински и други специалисти осъществяват продължително медицинско наблюдение
и специфични грижи за лица над 18-годишна
възраст от различни възрастови групи с хронични заболявания, специфични грижи по
домовете на лица с изключение на лицата по
чл. 27а с хронични инвалидизиращи заболявания и медикосоциални проблеми.“;
б) в ал. 4 думите „по реда на Закона за
социалното подпомагане“ се заменят с „при
условията и по реда на Закона за социалните
услуги“.
7. В чл. 27а:
а) в ал. 1, т. 3 думите „социална услуга от
резидентен тип“ се заменят със „социална
или интегрирана здравно-социална услуга за
резидентна грижа“;
б) в ал. 5 думите „по реда на Закона за
социалното подпомагане“ се заменят с „при
условията и по реда на Закона за социалните
услуги“.
8. В чл. 28, ал. 4 думите „по реда на Закона
за социалното подпомагане“ се заменят с „при
условията и по реда на Закона за социалните
услуги“.
9. В чл. 35, ал. 3, т. 1 думите „домовете за
медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични
грижи за деца“ и запетаите пред и след тях
се заличават.
10. В чл. 65, ал. 3, изречение първо думите „в който се осъществяват медицинско
наблюдение и специфични грижи за деца“ и
запетаите пред и след тях се заличават.
§ 8. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113
от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35,
41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49,
58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60,
99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от
2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1,
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18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 48, 54,
61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20
от 2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 85, 101
и 103 от 2017 г. и бр. 7, 17, 30, 40, 77, 92, 102
и 105 от 2018 г.) в чл. 40, ал. 3, т. 5 думите
„настанените в специализирани институции за
социални услуги и приетите за обслужване в
социални учебно-професионални центрове и
центрове за временно настаняване, центрове за
настаняване от семеен тип, преходни жилища,
защитени жилища, наблюдавани жилища и
кризисни центрове“ се заменят с „ползващите
социални или интегрирани здравно-социални
услуги за резидентна грижа и социални услуги
за осигуряване на подслон, финансирани от
държавния бюджет“.
§ 9. В Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от
2015 г.; изм., бр. 98 и 105 от 2016 г., бр. 58 и
99 от 2017 г. и бр. 24, 92 и 108 от 2018 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 195, ал. 1 и 3 думите „в общността“
се заличават.
2. В чл. 198:
а) в ал. 2 думите „лицата по чл. 18, ал. 2
и 3 от Закона за социално подпомагане, получили лиценз за предоставяне на социални
услуги за деца по реда на Закона за закрила
на детето“ се заменят с „доставчици на социални услуги за деца, лицензирани по реда
на Закона за социалните услуги“;
б) в ал. 3 думите „чл. 18а, ал. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане“ се заменят
със „Закона за социалните услуги“.
3. В чл. 264, ал. 1 думите „лицата по чл. 18,
ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане“ се заменят с „доставчиците на социални
услуги, лицензирани по реда на Закона за
социалните услуги“.
4. В чл. 283, ал. 7 думите „лица по чл. 18,
ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане,
получили лиценз за предоставяне на социални
услуги за деца по реда на Закона за закрила
на детето“ се заменят с „доставчици на социални услуги за деца, лицензирани по реда
на Закона за социалните услуги“.
§ 10. В Закона за семейни помощи за деца
(обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от
2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от
2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г.,
бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г., бр. 99
от 2011 г., бр. 54 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109
от 2013 г., бр. 57, 79 и 96 от 2015 г., бр. 98 от
2016 г., бр. 99 от 2017 г. и бр. 30, 77, 88 и 105 от
2018 г.) в чл. 8д, ал. 6 думите „специализирани
институции и социални услуги в общността
от резидентен тип“ се заменят със „социални
или интегрирани здравно-социални услуги за
резидентна грижа“.
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§ 11. В Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните (обн., Изв., бр. 13 от 1958 г.;
изм., бр. 11 от 1961 г.; ДВ, бр. 35 от 1966 г.,
бр. 30 от 1969 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 53 и 55
от 1975 г., бр. 63 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г.,
бр. 75 от 1988 г., бр. 110 от 1996 г.; попр., бр. 3
от 1997 г.; изм., бр. 69 от 1999 г., бр. 66 и 96
от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 25,
47 и 74 от 2009 г., бр. 50 от 2010 г., бр. 82 от
2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 59 от 2016 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 1 буква „е“ се отменя.
2. В чл. 10, ал. 1:
а) в буква „д“ запетаята след думите „училища-интернати“ се заменя със съюза „и“, а
думите „и приютите за безнадзорни деца“ се
заличават;
б) в буква „и“ думата „приюти“ се заличава.
3. Раздел VII с чл. 39а се отменя.
§ 12. В Закона за насърчаване на заетостта
(обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120
от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и
81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30,
33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89
и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г.,
бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от
2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г.,
бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79, 101 и 102 от
2015 г., бр. 33, 59 и 88 от 2016 г., бр. 97 и 103
от 2017 г., бр. 24 и 91 от 2018 г. и бр. 17 от
2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 36, ал. 2 думите „от специализирани
институции или ползващи услуги в общността
от резидентен тип“ се заменят с „ползващи
социални или интегрирани здравно-социални
услуги за резидентна грижа“ и пред тях се
поставя запетая.
2. В чл. 42, ал. 3 думите „от специализирани
институции или ползващи услуги в общността
от резидентен тип“ се заменят с „ползващи
социални или интегрирани здравно-социални
услуги за резидентна грижа“ и пред тях се
поставя запетая.
3. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 4а думите „от специализирани институции или ползващи услуги в общността
от резидентен тип“ се заменят с „ползващи
социални или интегрирани здравно-социални
услуги за резидентна грижа“ и пред тях се
поставя запетая;
б) точка 48 се отменя;
в) точка 49 се изменя така:
„49. „Социални или интегрирани здравносоциални услуги за резидентна грижа“ са услуги
по смисъла на Закона за социалните услуги.“
§ 13. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и
70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и
82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,
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бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74,
82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9
и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16,
23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 15, 33, 97, 101 и
103 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 14, 24, 56
и 77 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.) в чл. 25 се
правят следните изменения:
1. В т. 14 думите „институция или други
алтернативни социални услуги от резидентен
тип“ се заменят със „социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна
грижа“.
2. В т. 15 думите „институция или други
алтернативни социални услуги от резидентен
тип“ се заменят със „социална или интегрирана
здравно-социална услуга за резидентна грижа“.
§ 14. В Закона за убежището и бежанците
(обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм., бр. 31 от
2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 52 и 109 от 2007 г.,
бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 15 и 66
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 80 и 101 от
2015 г., бр. 33, 97, 101 и 103 от 2016 г. и бр. 17
от 2019 г. ) се правят следните изменения:
1. В чл. 29, ал. 10, т. 1 думите „социална
услуга – резидентен тип, или в специализирана институция“ се заменят със „социална
или интегрирана здравно-социална услуга за
резидентна грижа“.
2. В чл. 33, т. 1 думите „социална услуга – резидентен тип, или в специализирана
институция“ се заменят със „социална или
интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа“.
3. В чл. 39, ал. 4, т. 1 думите „социална
услуга – резидентен тип, или в специализирана институция“ се заменят със „социална
или интегрирана здравно-социална услуга за
резидентна грижа“.
§ 15. В Закона за правната помощ (обн.,
ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 32,
97 и 99 от 2010 г., бр. 9, 82 и 99 от 2011 г.,
бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 28 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г., бр. 97 от 2016 г., бр. 13 и 63 от 2017 г.
и бр. 7, 56, 77 и 92 от 2018 г.) в чл. 22, ал. 1
т. 3 се изменя така:
„3. лица, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна
грижа, бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, ползващи социални услуги
за превенция на изоставянето;“.
§ 16. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53,
67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42
от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от
2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86,
88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г.,
бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от
2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и
100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение
№ 2 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 32
от 2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и
75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 33, 81, 97
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и 101 от 2016 г., бр. 85 и 97 от 2017 г., бр. 14
и 24 от 2018 г. и бр. 1, 12 и 17 от 2019 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 31а, ал. 3, т. 1 думите „за отглеждане
в специализирани институции“ се заменят с „в
социални или интегрирани здравно-социални
услуги за резидентна грижа по реда на Закона
за закрила на детето“ и думите „директора на
специализираната институция, в която детето
е настанено по съответния ред“ се заменят с
„ръководителя на социалната или интегрираната здравно-социална услуга за резидентна
грижа, в която детето е настанено“.
2. В чл. 63а, ал. 5 думите „за отглеждане в
специализирани институции“ се заменят с „в
социални или интегрирани здравно-социални
услуги за резидентна грижа по реда на Закона
за закрила на детето“ и думите „директора на
специализираната институция, в която детето
е настанено по съответния ред“ се заменят с
„ръководителя на социалната или интегрираната здравно-социална услуга за резидентна
грижа, в която детето е настанено“.
3. В чл. 63б, ал. 3 думите „домове за деца,
лишени от родителска грижа“ се заменят със
„социални услуги за резидентна грижа по реда
на Закона за закрила на детето“ и думите
„директора на специализираната институция“
се заменят с „ръководителя на социалната
услуга за резидентна грижа“.
§ 17. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от
2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28,
43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и
99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г.,
бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94
от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1,
53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 61, 79 и
95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75, 97 и 98 от 2016 г.,
бр. 58, 63 и 97 от 2017 г. и бр. 15, 98, 102 и
105 от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 22, ал. 1, т. 1:
а) в буква „в“ думите „специализирани институции за предоставяне на социални услуги
съгласно Закона за социално подпомагане“ се
заменят със „социални услуги за резидентна
грижа съгласно Закона за социалните услуги“;
б) буква „г“ се отменя.
2. В чл. 22в, ал. 2, т. 3 думите „за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца“ се заменят с
„в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна
държавна издръжка“.
3. В чл. 22г, ал. 2, т. 3 думите „за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца“ се заменят с
„в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна
държавна издръжка“.
§ 18. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40
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и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109
от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12,
22, 35, 79 и 95 от 2015 г. и бр. 32, 74, 75 и 97
от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г. и
бр. 15, 91, 98, 102, 103 и 105 от 2018 г.) в чл. 31,
ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „специализирани институции за предоставяне на социални услуги
съгласно Закона за социално подпомагане“
се заменят със „социални или интегрирани
здравно-социални услуги за резидентна грижа
съгласно Закона за социалните услуги“.
2. Точка 3 се отменя.
§ 19. В Закона за данък върху добавената
стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм.,
бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от
2007 г.; изм., бр. 41, 52 , 59, 108 и 113 от 2007 г.,
бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г.,
бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г.,
бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98,
101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от
2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60,
74, 88, 95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92, 96, 97 от
2017г. и бр. 24, 65 и 98 от 2018 г.) в чл. 40, т. 1
думите „Закона за социално подпомагане“ се
заменят със „Закона за социалните услуги“.
§ 20. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83,
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и
102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56
и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6,
18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г.,
бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г.,
бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30 от
2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24,
30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 14,
35, 37, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 43 и 74 от
2016 г.; попр., бр. 80 от 2016 г.; изм., бр. 97 от
2016 г., бр. 88, 92, 96, 97 и 99 от 2017 г., бр. 98
и 108 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 1, буква „в“ думите „специализирани институции за предоставяне на
социални услуги“ и запетаята пред тях се
заличават, а думите „други общински социални услуги“ се заменят със „социални услуги,
финансирани от общинския бюджет“.
2. В чл. 48, ал. 1, т. 1, буква „б“ думите
„специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи за деца“ се заменят със
„социалните и интегрирани здравно-социални
услуги за резидентна грижа“.
3. В глава трета в наименованието на раздел III думите „специализирани институции
за предоставяне на социални услуги“ и запетаята пред тях се заличават, а думите „други
общински социални услуги“ се заменят със
„социални услуги, финансирани от общинския
бюджет“.
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4. В чл. 86, ал. 1 думите „общински социални услуги“ се заменят със „социални услуги,
финансирани от общинския бюджет,“.
5. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 11:
аа) в буква „б“ думите „настанени в специализирани институции за предоставяне на
социални услуги“ се заменят с „ползващи
социални и интегрирани здравно-социални
услуги за резидентна грижа“;
бб) в буква „г“ думите „по смисъла на § 1,
т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона
за социално подпомагане“ се заменят със „за
резидентна грижа“;
б) точка 32 се отменя;
в) точка 33 се отменя.
§ 21. В Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.;
изм., бр. 88 от 2005 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 35
от 2009 г., бр. 16 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г.,
бр. 20 от 2012 г. и бр. 54 от 2014 г.) в чл. 19
се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Военноинвалидите ползват с предимство социалните и интегрираните здравносоциални услуги за резидентна грижа.“
2. В ал. 2 след думата „патронаж“ се поставя запетая и се добавя „финансирани от
общините“.
§ 22. В Закона за дейностите по предоставяне на услуги (обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.;
изм., бр. 83 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 97
от 2016 г., бр. 21 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 т. 10 се изменя така:
„10. социални услуги, чието финансиране
се осигурява от държавния и/или общинския
бюджет.“
2. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 17 се изменя така:
„17. „Социални услуги“ са услуги по смисъла
на Закона за социалните услуги.“
§ 23. В Закона за контрол върху наркот и чни те вещест ва и п рек у рсори те (обн.,
ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г.,
бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г.,
бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от
2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69
от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22,
23, 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от
2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109
от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.,
бр. 42 и 58 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от
2017 г. и бр. 1, 17, 84 и 102 от 2018 г.) в чл. 89,
ал. 1, т. 1 думите „институциите и лицата по
чл. 18 от Закона за социално подпомагане“ се
заменят с „доставчиците на социални услуги
по Закона за социалните услуги“.
§ 24. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65,
76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61
от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г.,
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бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50,
54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г.,
бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г.,
бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53,
98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от
2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96
и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г. и
бр. 1 от 2019 г.) в чл. 35, ал. 3 думите „места за
предоставяне на социални услуги от резидентен
тип, приюти и специализирани институции за
предоставяне на социални услуги по Закона
за социалното подпомагане“ се заменят със
„социални и интегрирани здравно-социални
услуги за резидентна грижа и социални услуги
за осигуряване на подслон по реда на Закона
за социалните услуги“.
§ 25. В Закона за опазване на околната
среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98
от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30,
65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89
от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12,
19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и
61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38,
53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г.,
бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от
2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 12, 58, 76 и 96 от
2017 г., бр. 53, 77 и 98 от 2018 г. и бр. 1 и 17 от
2019 г.) в § 1 от допълнителните разпоредби,
в т. 29в, буква „а“ думите „специализирани
институции за социални услуги“ се заменят
със „социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа“.
§ 26. В Закона за ветеринарномедицинската
дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30,
31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г.,
бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и
102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и
92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7,
15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.,
бр. 14 от 2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г.,
бр. 58 и 85 от 2017 г. и бр. 17 и 98 от 2018 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 139б, ал. 2, т. 1 думите „институции, предоставящи социални услуги, съгласно
чл. 36, ал. 1 – 3 от Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане (обн.,
ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 38, 42 и 112 от
1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100
от 2000 г.; изм., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26,
46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115
от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93
от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г.,
бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от
2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г.
и бр. 63 от 2015 г.)“ се заменят с „доставчици
на социални услуги“.
2. В чл. 219а, ал. 5, изречение първо думите
„специализирани институции, предоставящи социални услуги по Закона за социално
подпомагане“ се заменят със „социални и
интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа“, а в изречение второ думите
„специализираните институции“ се заменят
с „доставчиците на услугите за резидентна
грижа“.
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§ 27. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ,
бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм.,
бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31
и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11
и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44
и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г.,
бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26, 53 и 82 от 2012 г.,
бр. 109 от 2013 г., бр. 47 и 57 от 2015 г., бр. 103
от 2017 г., бр. 15, 77 и 101 от 2018 г. и бр. 17
от 2019 г.) в т. 41 от приложението към чл. 9,
ал. 1, т. 2 думите „за деца“ се заличават.
§ 28. В Закона за хората с увреждания
(ДВ, бр. 105 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 21, ал. 2:
а) в т. 3 думите „член на семейството, при
когото е настанено“ се заменят с „лице, на
което са възложени грижи за“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. ръководителя на социалната или интегрираната здравно-социална услуга за резидентна грижа, която ползва дете с увреждане;“.
2. В чл. 34 т. 4 се отменя.
3. В чл. 79 думите „настанени на пълна
държавна издръжка в специализирани институции или социални услуги от резидентен тип“
се заменят с „които ползват без заплащане
финансирани от държавния бюджет социални
или интегрирани здравно-социални услуги за
резидентна грижа“.
4. В чл. 92, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. организациите за хора с увреждания,
предоставящи специализирани социални услуги за хора с увреждания, да осигуряват услуги
на не по-малко от 4 500 лица годишно и да
имат назначени не по-малко от 50 служители,
специализирани в предоставянето на подкрепа
за хора с увреждания;“.
5. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 25а:
„§ 25а. Получаваните до влизането в сила
на закона помощи и средства по отменения
Закон за интеграция на хората с увреждания
не се смятат за доход при определяне на средномесечния доход на член от семейството по
чл. 4 и чл. 4а от Закона за семейни помощи
за деца.“
§ 29. В Закона за гражданската регистрация
(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37
от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48
и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19,
47, 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и
39 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 66 и 68 от
2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 55 от 2015 г.,
бр. 39 и 50 от 2016 г., бр. 85 и 91 от 2017 г.,
бр. 47 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 92, ал. 2, т. 2 думите „предоставяне на социална услуга от резидентен тип и
договор за настаняване в специализираните
институции“ се заменят с „ползване на социална или интегрирана здравно-социална
услуга за резидентна грижа“.
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2. В чл. 99 ал. 5 се изменя така:
„(5) Настоящият адрес на децата, настанени
в социални и интегрирани здравно-социални
услуги за резидентна грижа, е адресът на услугата. Адресните карти за тях се подават от
ръководителя на съответната услуга.“
§ 30. В Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика (обн., ДВ, бр. 91
от 2018 г.; изм., бр. 17 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10, ал. 1 накрая се поставя запетая
и се добавя „приет от Министерския съвет“.
2. В чл. 15, ал. 3 думите „схеми за държавна помощ при спазване на изискванията
на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията
от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния
пазар в приложение на членове 107 и 108 от
Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.)“ се
заменят със „схеми за минимална помощ при
спазване на изискванията на Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември
2013 г. относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis
(ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.)“.
§ 31. (1) Националната карта на социалните услуги се приема от Министерския съвет
до 12 месеца от влизането в сила на закона.
(2) До приемането на Националната карта
на социалните услуги:
1. от държавния бюджет се финансират
само тези видове социални услуги, които до
влизането в сила на закона са определени като
държавно делегирани дейности с решението
на Министерския съвет по т. 3, буква „а“;
2. за услугите по т. 1 се прилагат разпоредбите на закона относно създаването, прекратяването, финансирането и прекратяването
на финансирането, годишното планиране,
заплащането на таксите за ползване и освобождаването от такси за ползване и възлагането на социални услуги, финансирани от
държавния бюджет;
3. с одобрението по чл. 54 Агенцията за
социално подпомагане потвърждава, че:
а) социалната услуга е включена в решението на Министерския съвет за приемане
на стандарти за делегираните от държавата
дейности с натурални и стойностни показатели
за съответната година;
б) необходимите средства за финансиране
на социалната услуга са осигурени съгласно
закона за държавния бюджет за съответната
година;
в) социалната услуга съответства на стандартите за качество, съответно на критериите
и стандартите за социалните услуги.
(3) До приемането на Наредбата за качест
вото на социалните услуги се прилагат критериите и стандартите за социалните услуги,
приети до влизането в сила на закона.
§ 32. Социалните и интегрираните здравносоциални услуги, включени в Националната
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карта на социалните услуги, които не са
създадени до приемането є, се създават до
1 януари 2035 г.
§ 33. (1) В Националната карта на социалните услуги не се включват съществуващите
домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за пълнолетни лица с умствена
изостаналост, домове за пълнолетни лица с
психични разстройства, домове за пълнолетни лица с физически увреждания, домове за
пълнолетни лица със сетивни нарушения и
домове за пълнолетни лица с деменция, които се финансират от държавния бюджет и
се управляват от общините.
(2) В Националната карта на социалните
услуги се включват социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна
грижа, които са необходими при закриване
на домовете по ал. 1.
(3) До закриването им домовете по ал. 1
запазват наименованието си и начина на
организация и управление на услугата, като
се включват в годишното планиране и се
определят стандарти за финансирането им и
такси за ползването им от пълнолетни лица
по реда на закона.
(4) Разпоредбите на закона относно създаването, прекратяването и възобновяването
на предоставянето на социални услуги не се
прилагат за домовете по ал. 1.
§ 34. (1) Съществуващите до влизането в
сила на закона домове за пълнолетни лица с
умствена изостаналост, домове за пълнолетни
лица с психични разстройства, домове за пълнолетни лица с физически увреждания, домове
за пълнолетни лица със сетивни нарушения
и домове за пълнолетни лица с деменция се
закриват до 1 януари 2035 г.
(2) Агенцията за качеството на социалните услуги извършва периодични проверки
на качеството на услугите, предоставяни в
домовете по ал. 1. Въз основа на анализ от
извършените проверки изпълнителният директор на Агенцията за качеството на социалните услуги прави мотивирано предложение
до изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане за поредността и срока
на закриване на домовете по ал. 1, финансирани от държавния бюджет и управлявани
от общините.
(3) Въз основа на предложението по ал. 2 за
съответния дом се изготвя план за закриването
на дома от кмета на общината, който отговаря
за управлението му, съвместно с Агенцията
за социално подпомагане и с Агенцията за
качеството на социалните услуги.
(4) Не по-късно от една година преди закриването на дом по ал. 1 за всяко настанено лице се изготвя план за извеждането му
от дома и за подготовка за реинтеграция в
домашна среда или за ползване на социална
или интегрирана здравно-социална услуга за
резидентна грижа, отговаряща на стандартите за качество, определени в Наредбата за
качеството на социалните услуги.
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(5) Планът по ал. 4 се изготвя от дирекция „Социално подпомагане“ с участието на
лицето, представители на общината, която
отговаря за управлението на дома, доставчици на социални услуги, лечебни заведения,
семейството и близки на лицето.
(6) Домовете по ал. 1, които се финансират от държавния бюджет и се управляват от
общините, се закриват със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане.
§ 35. (1) Съществуващите до влизането в
сила на закона места за настаняване в домовете за стари хора се включват в Националната карта на социалните услуги като част
от резидентната грижа за възрастни хора в
надтрудоспособна възраст.
(2) В срок до две години от влизането
в сила на закона всяка община, която управлява дом за стари хора, приема план за
реформиране на дома с цел съответствие
на предоставяната от общината резидентна
грижа за възрастни хора в надтрудоспособна
възраст със стандартите за качество на тази
услуга, определени в Наредбата за качеството
на социалните услуги.
(3) Всички домове за стари хора се реформират в съответствие със стандартите за
качество на резидентната грижа за възрастни
хора в надтрудоспособна възраст, определени
в Наредбата за качеството на социалните
услуги, до 1 януари 2025 г.
(4) Агенцията за качеството на социалните
услуги извършва периодични проверки на качеството на услугите, предоставяни в домовете
за стари хора. Когато се установи, че финансиран
от държавния бюджет дом не е възможно да се
реформира в съответствие със стандартите за
качество на резидентната грижа за възрастни
хора в надтрудоспособна възраст, определени
в Наредбата за качеството на социалните услуги, изпълнителният директор на Агенцията
за качеството на социалните услуги прави
мотивирано предложение до изпълнителния
директор на Агенцията за социално подпомагане за закриването на дома. Разпоредбите на
§ 34, ал. 3 – 6 се прилагат съответно.
§ 36. (1) Съществуващите домове за деца,
лишени от родителска грижа, които се управляват от общините, и домове за медикосоциални грижи за деца, които се управляват
от Министерството на здравеопазването, се
закриват до 1 януари 2021 г.
(2) За всяко дете, настанено в дом за деца,
лишени от родителска грижа, или в дом за
медико-социални грижи за деца, под ръководството на дирекция „Социално подпомагане“
се изготвя план за извеждане от дома и подготовка на детето за реинтеграция в семейна
среда или за ползване на социална услуга.
(3) За всеки дом за деца, лишени от родителска грижа, се изготвя план за закриване на
дома от кмета на общината, който отговаря
за управлението му, съвместно с Агенцията
за социално подпомагане.
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(4) За всеки дом за медико-социални грижи
за деца се изготвя план за закриване на дома
от министъра на здравеопазването съвместно с кмета на общината, на територията на
която функционира домът, и с Агенцията за
социално подпомагане.
(5) Домовете за деца, лишени от родителска
грижа, които се управляват от общините, се
закриват със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
§ 37. (1) До влизането в сила на закона се
забранява създаването на нови специализирани
институции за предоставяне на социални услуги – домове за деца, лишени от родителска
грижа, домове за пълнолетни лица с умствена
изостаналост, домове за пълнолетни лица с
психични разстройства, домове за пълнолетни лица с физически увреждания, домове за
пълнолетни лица със сетивни нарушения,
домове за пълнолетни лица с деменция и
домове за стари хора.
(2) До 1 януари 2021 г. се забранява създаването на нови домове за медико-социални
грижи за деца.
§ 38. (1) Лицата, които до влизането в
сила на закона са вписани в регистъра по
отменения чл. 18, ал. 2 от Закона за социално
подпомагане, са длъжни да се лицензират по
реда на закона до 1 януари 2021 г.
(2) Лица, които имат издаден лиценз за социална услуга за деца, чийто срок към датата
на подаване на заявлението по чл. 149, ал. 1
не е изтекъл, не дължат такса за издаване на
лиценз по реда на ал. 1.
§ 39. (1) В срок до 12 месеца от влизането
в сила на закона доставчиците на социални
услуги предприемат действия за привеждане
на предоставяните от тях социални услуги в
съответствие с изискванията на закона и със
стандартите за качество, определени в Наред
бата за качеството на социалните услуги.
(2) В срока по ал. 1 Агенцията за качеството на социалните услуги оказва методическа
подкрепа на доставчиците на социални услуги.
§ 40. До закриването на домовете за деца,
лишени от родителска грижа, и на домовете
за медико-социални грижи за деца настаняването и прекратяването на настаняването
в тези домове се извършва по реда за настаняване на дете в социална или интегрирана
здравно-социална услуга за резидентна грижа,
определен в Закона за закрила на детето.
§ 41. (1) Разпоредбите на Закона за здравето,
Закона за здравното осигуряване, Закона за
насърчаване на заетостта, Закона за правната
помощ, Закона за местните данъци и такси,
Закона за ветеринарномедицинската дейност,
Закона за българските лични документи, Закона за гражданската регистрация и Закона
за опазване на околната среда, приложими
за социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа, за техните
ръководители и за лицата, които ги ползват,
се прилагат съответно за домовете за деца,
лишени от родителска грижа, за техните
директори и за лицата, настанени в тях, до
закриването на тези домове.
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(2) Разпоредбите на Закона за здравето,
Закона за здравното осигуряване, Закона за
правната помощ, Закона за насърчаване на
заетостта, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за опазване на околната
среда, Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, Закона за хората с увреждания и Закона за местните данъци и такси,
приложими за социалните и интегрираните
здравно-социални услуги за резидентна грижа
и за лицата, които ги ползват, се прилагат
съответно за домовете за пълнолетни лица с
умствена изостаналост, домовете за пълнолетни лица с психични разстройства, домовете
за пълнолетни лица с физически увреждания,
домовете за пълнолетни лица със сетивни
нарушения и домовете за пълнолетни лица
с деменция и за лицата, настанени в тях, до
закриването на тези домове.
(3) До закриването на домовете за медико-социални грижи за деца чл. 124, ал. 2
от Закона за здравето се прилага за децата,
настанени в тези домове.
(4) До закриването на домовете за деца,
лишени от родителска грижа, и на домовете
за медико-социални грижи за деца чл. 8д,
ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца,
чл. 22в, ал. 2, т. 3 и чл. 22г, ал. 2, т. 3 от Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица се прилагат при настаняване на деца в
тези домове.
(5) Разпоредбите на Закона за данъците
върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане,
приложими при дарения в полза на социални и интегрирани здравно-социални услуги
за резидентна грижа, се прилагат съответно
при дарения за домовете за деца, лишени от
родителска грижа, домовете за пълнолетни
лица с умствена изостаналост, домовете за
пълнолетни лица с психични разстройства,
домовете за пълнолетни лица с физически
увреждания, домовете за пълнолетни лица със
сетивни нарушения и домовете за пълнолетни
лица с деменция до тяхното закриване.
§ 42. До закриването на домовете за деца,
лишени от родителска грижа, и на домовете
за медико-социални грижи за деца:
1. член 84, ал. 2 и чл. 93, ал. 2 от Семейния
кодекс се прилагат и когато децата са настанени
в домове за деца, лишени от родителска грижа,
и в домове за медико-социални грижи за деца;
2. ръководителите на домовете за деца,
лишени от родителска грижа, и на домовете
за медико-социални грижи за деца може да
участват като членове на Съвета по осиновяване по чл. 94 от Семейния кодекс, ако детето
е настанено в такъв дом;
3. дирекция „Социално подпомагане“ има
задължението по чл. 153, ал. 3 от Семейния
кодекс и когато детето е настанено в дом за
деца, лишени от родителска грижа, или в дом
за медико-социални грижи за деца;
4. член 173, ал. 1 от Семейния кодекс се
прилага и по отношение на ръководителите
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на домовете за деца, лишени от родителска
грижа, и на домовете за медико-социални
грижи за деца;
5. искане по чл. 21, ал. 2, т. 4 от Закона
за хората с увреждания може да правят и
ръководителите на домове за деца, лишени
от родителска грижа, и на домове за медикосоциални грижи за деца.
§ 43. (1) В тримесечен срок от влизането в
сила на закона Министерският съвет приема:
1. правилник за прилагане на закона;
2. Наредбата за планирането на социалните услуги;
3. Наредбата за качеството на социалните
услуги;
4. Наредбата за стандартите за заплащане
на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги,
които се финансират от държавния бюджет;
5. Устройствения правилник на Агенцията
за качеството на социалните услуги;
6. Тарифата за такси те за издаване и
подновяване на лиценз за предоставяне на
социални услуги;
7. изменения и допълнения в правилниците
за прилагане на Закона за социално подпомагане и на Закона за закрила на детето и в
устройствените правилници на Държавната
агенция за закрила на детето и на Агенцията
за социално подпомагане.
(2) В 6-месечен срок от влизането в сила
на закона министърът на труда и социалната
политика утвърждава:
1. Етичен кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на
социални услуги;
2. стандартите по чл. 123.
§ 44. (1) От 1 януари 2021 г. социалните
услуги се финансират от държавния бюджет
съгласно стандартите за финансиране на социалните услуги, определени по чл. 45.
(2) До 31 декември 2020 г. финансирането
на социалните услуги от държавния бюджет
е съгласно стандартите за финансиране, разработвани по досегашния ред.
(3) До приемането на тарифата по чл. 46,
ал. 2 таксите за ползване на социални услуги,
финансирани от държавния бюджет, се заплащат в размерите, определени по досегашния ред.
§ 45. Законът влиза в сила от 1 януари
2020 г., с изключение на:
1. параграф 6, т. 5, буква „а“, § 7, т. 2,
букви „а“ и „б“, т. 3, т. 6, буква „а“, т. 9 и 10,
§ 18, т. 2 в частта относно „домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона
за лечебните заведения“ и § 20, т. 2 в частта
относно заличаването на думите „и домовете за
медико-социални грижи за деца“, и т. 5, буква
„в“, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.;
2. параграф 3, т. 4, букви „е“, „ж“ и „з“ и
§ 28, т. 1, буква „а“, т. 2 и 5, които влизат в
сила от 1 януари 2019 г.
3. член 22, ал. 4, чл. 40, чл. 109, ал. 1, чл. 124,
чл. 161, ал. 2, § 3, т. 6, § 30, 36, 37 и 43, които
влизат в сила от деня на обнародването на
закона в „Държавен вестник“.
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Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 7 март 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1719

РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Централната
избирателна комисия
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 46, ал. 4 и чл. 47, ал. 2, т. 1
от Изборния кодекс
РЕШИ:
Избира Стефка Савова Стоева за председател на Централната избирателна комисия,
считано от 21 март 2019 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 20 март 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
2098

РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председател на
Централната избирателна комисия
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 46, ал. 4 и чл. 47, ал. 2, т. 1
от Изборния кодекс
РЕШИ:
Избира Таня Николова Йосифова за заместник-председател на Централната избирателна
комисия, считано от 21 март 2019 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 20 март 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
2099

РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председател на
Централната избирателна комисия
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 46, ал. 4 и чл. 47, ал. 2, т. 1
от Изборния кодекс
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РЕШИ:
Избира Силва Петкова Дюкенджиева за
заместник-председател на Централната избирателна комисия, считано от 21 март 2019 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 20 март 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
2100

РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председател на
Централната избирателна комисия
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 46, ал. 4 и чл. 47, ал. 2, т. 1
от Изборния кодекс
РЕШИ:
Избира Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова за заместник-председател на
Централната избирателна комисия, считано
от 21 март 2019 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 20 март 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
2101

РЕШЕНИЕ

за избиране на секретар на Централната
избирателна комисия
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 46, ал. 4 и чл. 47, ал. 2, т. 1
от Изборния кодекс
РЕШИ:
Избира Севинч Османова Солакова за секретар на Централната избирателна комисия,
считано от 21 март 2019 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 20 март 2019 г. и е подпечатано с офиц иа лни я печат на Народно т о
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
2102
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

ВЕСТНИК

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 15 март 2019 г.

УКАЗ № 47
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам о. р. генерал-майор Александър Панайотов Александров с орден „За военна
заслуга“ първа степен за големите му заслуги за
развитието и укрепването на въоръжените сили,
за дългогодишната му и безупречна служба и
за приноса му за националната сигурност на
Република България.
Издаден в София на 13 март 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
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2076

Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

УК АЗ № 53
На основание чл. 4, ал. 2 от Изборния
кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам избори за членове на Европейския парламент от Република България
на 26 май 2019 г.
Издаден в София на 19 март 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
2077

1956

УКАЗ № 49
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Кирил Любомиров Топалов
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България при Светия
престол.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 15 март 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2075

УКАЗ № 50
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Богдан Константинов Паташев за извънреден и пълномощен посланик
на Република България при Светия престол.

УКАЗ № 54
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 46,
ал. 4, изречение второ от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам, считано от 21 март 2019 г.,
членове на Централната избирателна комисия,
както следва:
Александър Андреев Андреев
Бойчо Иванов Арнаудов
Георги Славчев Баханов
Димитър Генчев Димитров
Емил Цветанов Войнов
Ерхан Юксел Чаушев
Ивайло Кирилов Ивков
Йорданка Цвяткова Ганчева
Катя Иванова Иванова
Мария Христова Бойкинова
Мирослав Александров Джеров
Николай Иванов Николов
Силвия Тодорова Стойчева
Таня Анчева Цанева
Цветанка Петкова Георгиева.
Издаден в София на 20 март 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
2114
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47
ОТ 15 МАРТ 2019 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Държавната комисия по хазарта и на нейната
администрация, приет с Постановление № 278
на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 90 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 63 и 88 от
2014 г., бр. 64 от 2015 г., бр. 100 от 2016 г. и
бр. 58 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8 числото „46“ се заменя с „49“.
§ 2. Приложението към чл. 8 се изменя така:
„Приложение
към чл. 8
Численост на персонала в администрацията
на Държавната комисия по хазарта – 49 щатни
бройки
Председател
1
Главен секретар
1
Обща администрация
17
в т. ч.:
дирекция „Финансово-стопански дейности и административноправно
обслужване“
17
Специализирана администрация
30
в т. ч.:
дирекция „Лицензионна и контролна
дейност“
30“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
финансите и за преобразуване и закриване на
административни структури към министъра на
финансите (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 4,
16, 17, 55 и 87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г.,
бр. 42, 49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от
2004 г., бр. 27, 56, 76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2,
37, 48, 56, 65, 77, 90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26,
53 и 84 от 2007 г., бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г.,
бр. 81, 85, 90, 100, 101 и 102 от 2009 г., бр. 2,
34, 46, 64 и 88 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г.,
бр. 6 и 90 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 63
и 88 от 2014 г., бр. 64 и 100 от 2015 г., бр. 100
от 2016 г., бр. 25 и 102 от 2017 г. и бр. 58 от
2018 г.), в приложение № 2 към чл. 4, ал. 3, в
т. 7 числото „46“ се заменя с „49“.
§ 4. 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. и доп., бр. 18
от 2017 г., бр. 58 от 2018 г. и бр. 18 от 2019 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 9, ал. 2 числото „569“ се заменя
с „566“.
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2. В приложението към чл. 9, ал. 3:
а) в наименованието числото „569“ се
заменя с „566“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„123“ се заменя със „121“;
в) на ред „дирекция „Човешки ресурси и
административно обслужване“ числото „24“
се заменя с „23“;
г) на ред „дирекция „Информационни системи“ числото „19“ се заменя с „18“;
д) на ред „Специализирана администрация“
числото „419“ се заменя с „418“;
е) на ред „дирекция „Правна“ числото „17“
се заменя с „16“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1968

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48
ОТ 18 МАРТ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“, приет с Постановление
№ 237 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ,
бр. 86 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 2 числото „106“ се заменя
със „115“.
§ 2. В чл. 11, т. 3 думите „чл. 12, т. 4“ се
заменят с „чл. 12, ал. 1, т. 4“.
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Осъществяването на функциите по
ал. 1 се подпомага от служители, когато заемат по трудово правоотношение длъжността
„сътрудник по управление на европейски
проекти и програми“ и са назначени за срок
до приключването на ОП „НОИР“.
(3) Възнагражденията на служителите по
ал. 2, включително разходите за задължителни
осигурителни вноски за сметка на осигурителя, се финансират изцяло от приоритетна ос
„Техническа помощ“ на ОП „НОИР“.“
§ 4. В чл. 15 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Осъществяването на функциите по
ал. 1 се подпомага от служители, когато заемат по трудово правоотношение длъжността
„сътрудник по управление на европейски
проекти и програми“ и са назначени за срок
до приключване на ОП „НОИР“.
(5) Възнагражденията на служителите по
ал. 4, включително разходите за задължителни
осигурителни вноски за сметка на осигурителя, се финансират изцяло от приоритетна ос
„Техническа помощ“ на ОП „НОИР“.“
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§ 5. Приложението към чл. 5, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 5, ал. 2
Обща численост на персонала на Изпълнителна
агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 115 щатни
бройки
Изпълнителен директор
1
Заместник изпълнителен директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация,
24
в т.ч.:
дирекция „Финансово планиране,
счетоводство и плащания“
13
дирекция „Администрация и
управление“
11
Специализирана администрация,
88
в т.ч.:
дирекция „Управление на риска
и контрол“
13
дирекция „Програмиране,
наблюдение и оценка“
13
дирекция „Подбор на проекти
и договаряне“
14
Главна дирекция „Верификация“
48“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. В Постановление № 13 на Министерския съвет от 2018 г. за определяне на
второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра на образованието и науката
(обн., ДВ, бр. 12 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 24
от 2018 г. и бр. 6 от 2019 г.), в приложение
№ 1 към чл. 1, ал. 2, в т. 3 числото „106“ се
заменя със „115“.
§ 7. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2039

РЕШЕНИЕ № 146
ОТ 15 МАРТ 2019 Г.

за продължаване срока на Разрешението
за търсене и проучване на нефт и природен
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства, в площ
та „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в
изключителната икономическа зона на Репуб
лика България в Черно море
На основание чл. 5, т. 2 от Закона за подземните богатства, чл. 15, ал. 3 във връзка с
чл. 30, т. 2 от Договора за търсене и проучване
на нефт и природен газ в площта „Блок 1-21
Хан Аспарух“, разположена в изключителната
икономическа зона на Република България
в Черно море, сключен на 29 август 2012 г.
между Министерския съвет на Република
България, представляван от министъра на
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икономиката, енергетиката и туризма, и „Тотал E&П България“ Б.В., изменен с Допълнително споразумение № 1 от 5 март 2013 г.,
Допълнително споразумение № 2 от 15 юни
2017 г., Допълнително споразумение № 3 от
16 май 2018 г. и Допълнително споразумение
№ 4 от 7 ноември 2018 г., уведомление с вх.
№ Е-92-00-97 от 30 август 2018 г. от титуляря
на разрешението за наличие на форсмажорно
обстоятелство и мотивирано предложение на
министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Продължава срока на разрешението
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 1-21 Хан Аспарух“, разположена в изключителната икономическа зона на Репуб
лика България в Черно море, със 109 дни в
резултат на забава, причинена от форсмажорно
обстоятелство.
2. За срока на продължението титулярите
на разрешението „Тотал E&П България“ Б.В.,
„ОМВ Офшор България“ ГмбХ и „Репсол
България“ Б.В. се задължават да извършат
търсещо-проучвателни дейности по видове и
обеми съгласно одобрената от министъра на
енергетиката работна програма – неразделна
част от Допълнително споразумение № 3 от
16 май 2018 г. към Договора за търсене и
проучване на нефт и природен газ в площта
„Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в изключителната икономическа зона на Република
България в Черно море, сключен на 29 август
2012 г. между Министерския съвет на Репуб
лика България, представляван от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, и
„Тотал E&П България“ Б.В., изменен с Допълнително споразумение № 1 от 5 март 2013 г.,
Допълнително споразумение № 2 от 15 юни
2017 г., Допълнително споразумение № 3 от
16 май 2018 г. и Допълнително споразумение
№ 4 от 7 ноември 2018 г.
3. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи с „Тотал E&П България“
Б.В., „ОМВ Офшор България“ ГмбХ и „Репсол
България“ Б.В. допълнително споразумение
за продължаване на срока на разрешението
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 1-21 Хан Аспарух“, разположена в изключителната икономическа зона на Република
България в Черно море, в едномесечен срок
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1934
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
НАРЕДБА № 12
от 8 февруари 2019 г.

за придобиване на квалификация по професията „Сервитьор-барман“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за
придобиването на квалификация по професията 811080 „Сервитьор-барман“ от област
на образование „Усл у ги за личност та“ и
професионално направление 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ съгласно
Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от
Закона за професионалното образование и
обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за придобиването на квалификация по профе
сията 811080 „Сервитьор-барман“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на втора
степен на професионална квалификация за
специалността 8110801 „Обслужване на заведения в общественото хранене“.
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
811080 „Сервитьор-барман“ 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.
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(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 отменя Наредба № 7 от 2006 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Сервитьор-барман“ (ДВ, бр. 11 от 2007 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 „Сервитьор-барман“
Професионално направление:
811

Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг

Наименование на професията:
811080

Сервитьор-барман

Специалности:

8110801 Об с л у ж ва не
на заведения
в общес т веното хранене

Степен на Ниво Ниво
професио- по
по
нална ква- НКР ЕКР
лификация
2

3

3

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Серви т ьор-барман“ от Списъка на професии те
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра
на образованието и науката със Заповед № РД09-413 от 12.05.2003 г.; посл. изм. със Заповед
№ РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията за
входящото минимално образователно равнище
към кандидатите са:
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з а ученици – завършено основно образование;
◦ з а лица, навършили 16 години – завършен
първи гимназиален етап.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на втора степен
на професионална квалификация е придобита
първа степен на професионална квалификация
по професия от област на образование „Услуги
за личността“.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Сервитьор-барман“ 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.)
Сервитьор-барманът подготвя работния процес в залата за хранене и бара; разпределя и
организира работата си в залата за хранене; посреща и настанява гостите; представя и поднася
лист-меню за ястия и карта за напитки; приема поръчката и консултира гостите; правилно
маркира и отчита поръчката; обслужва гостите;
приготвя и сервира смесени напитки, алкалоидни напитки; сервира студени и топли закуски
и готови кулинарни изделия; изготвя и поднася
сметка за консумация; отсервира употребените
съдове и прибори; разплаща консумацията и
изпраща гостите; подрежда и почиства залата за
хранене и бара; извършва калкулация на бара;
обсъжда с колеги полученото мнение от гостите
за предлаганото меню.
Сервитьор-барманът изпълнява своите отговорности, като спазва установените стандарти за
работа и правилата за здравословни и безопасни
условия на труд. В процеса на работа спазва
вътрешния правилник за трудов ред, Кодекса на
труда, Закона за храните, Закона за туризма и др.
Сервитьор-барманът в процеса на работа
комуникира с гостите на заведението, с колеги,
с кухненския персонал, отговорника на залата
за хранене, доставчици на храни и напитки,
представители на контролни органи и др., като
проявява професионализъм, уважание, учтивост
и коректност.
Сервитьор-барманът участва в организирането
на дегустации, презентации и промоции на храни
и напитки. В работата си спазва всички нормативни изисквания за качеството на предлагане
на услугата, както и изискванията за безопасни
условия на труд.
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В своята работа сервитьор-барманът използва
технологична документация. Сервитьор-барманът притежава самодисциплина и носи съответната финансова отговорност.
Сервитьор-барманът в процеса на работа демонстрира и сомелиерски умения, представя и
сервира пенливи вина, бели вина, червени вина,
розе вина, декантира вино и предлага и сервира
пури и подходящи диджестиви.
Сервитьор-барманът работи в заведения за
хранене и развлечения (ресторанти, сладкарници, барове, казина и дискотеки, в ресторанти в
железопътния, речния и морски транспорт и др.).
Сервитьор-барманът умее да подбира необходимите суровини и асортимент за бара, познава
условията и срока на съхранение на готовите
кулинарни изделия. Познава и използва инвентара
в залата за хранене (трапезни съдове и прибори за
хранене, чаши за различни видове напитки) и технологичното обзавеждане (колички за предястия,
сервитьорски колички; ловератори, електрически
съоръжения, хладилни съоръжения, машини за
кафе, сокоизстисквачки, миксери и др.).
В своята работа сервитьор-барманът ползва
чужди езици, демонстрира етично отношение към
гостите и целия екип, с който работи, проявява
съобразителност и тактичност.
За успешното упражняване на професията
„Сервитьор-барман“ е необходимо да бъдат
формирани и усъвършенствани професионалноличностни качества, като сръчност, бързина, физическа издръжливост, тактичност, дискретност,
приветливост, самообладание, честност, правилно
отношение към госта, добра координация на
движенията, добра памет, комбинативно мислене, креативност, презентационни умения и др.
Сервитьор-барманът носи специално работно облекло и отличителен знак, съобразени с
характеристиката и категорията на заведението
за хранене и развлечения (ЗХР).
Работното време на сервитьор-бармана може
да бъде нормирано или гъвкаво при спазване
разпоредбите на Кодекса на труда.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили втора степен на квалификация по професията „Сервитьор-барман“, могат
да продължат обучението си за придобиване на
професионална квалификация и по други професии/специалности от професионално направление
811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“.
За повишаване на квалификацията си сервитьор-барманът може да посещава различни
семинари, изложения, състезания и др., организирани у нас и в чужбина.
При продължаващото професионално обучение се постига усвояване на единиците резултати
от ученето, които лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД-2011) в
Република България, у твърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и доп.
със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.
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Придобилите втора степен на професионална
квалификация по професията „Сервитьор-барман“ могат да постъпват на работа на длъжности
5132- 2001 Барман, 5131-2001 Главен сервитьор,
5131-2002 Обслужващ бюфет/лавка, 5131-2004
Сервитьор и други, допълнени при актуализиране
на Националната класификация на професиите
и длъжностите.
Придобилите втора степен на професионална
квалификация по професията „Сервитьор-барман“ могат да постъпват на работа и на длъжност
5131-2003 Салонен управител след придобиване
на професионален опит, свързан с организация
и разпределяне на задачи по време на работния
процес.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от учене (ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по видове
професионална подготовка
ЕРУ по о бщ а п р о ф е сион а л н а под г о т овка – единна за всички професии с втора степен
на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на
труд (ЗБУТ)
Р У 1.1. Познава и спазва разпоредбите за
осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място
Р У 1.2. Осъществява превантивна дейност по
опазване на околната среда
Р У 1.3. Участва в овладяването на рискови и
аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
Р У 2.1. Познава основите на пазарната икономика
Р У 2.2. Познава основните характеристики на
дейността на организацията, в която работи
ЕРУ 3. Предприемачество
Р У 3.1. Познава основите на предприемачеството
РУ 3.2. Формира предприемаческо поведение
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Хотелиерство, ресторантьорство
и кетъринг“
ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
РУ 4.1. Общува ефективно в работния екип
РУ 4.2. Владее чужд език по професията
ЕРУ 5. Информационни и комуникационни
технологии (ИКТ) в професионалната дейност
Р У 5.1. Участва в обработване на информация с ИКТ
Р У 5.2. Осъществява комуникация посредством ИКТ
Р У 5.3. Създава цифрово съдържание посредством ИКТ
ЕРУ 6. Организиране на работния процес
Р У 6.1. Организира работния процес на работното си място
Р У 6.2. Изпълнява трудовите дейности в работния процес
ЕРУ 7. Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг
РУ 7.1. Организация на ресторантьорските
услуги
РУ 7.2. Организация на кетъринг услугите
ЕРУ 8. Консултира и обслужва гости
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РУ 8.1. Консултира гости
Р У 8.2. Обслужва гости и презентира кулинарни изделия и напитки
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Обслужване в заведения
в общественото хранене“ – втора степен на
професионална квалификация
ЕРУ 9. Подготовка и организация на работа
в залата за хранене
Р У 9.1. Подготвя работния процес в залата
за хранене
Р У 9.2. Организира работата си в залата за
хранене
ЕРУ 10. Посрещане, обслужване, изпращане
на гостите и приключване на работния процес
РУ 10.1. Посреща и настанява гостите
Р У 10.2. Поднася лист-меню с ястия и картменю с напитки
РУ 10.3. Приема поръчка и консултира гостите
РУ 10.4. Маркира и отчита поръчка
Р У 10.5. Изготвя и поднася сметка за консумация на ястия и напитки
РУ 10.6. Изпраща гостите на заведението
Р У 10.7. Извършва дейности по приключване
на работния процес
ЕРУ 11. Извършва сервиране на кулинарни
изделия
РУ 11.1. Сервира салати и студени предястия
РУ 11.2. Сервира супи
РУ 11.3. Сервира топли предястия
РУ 11.4. Сервира основни ястия и следястия
РУ 11.5. Сервира десерти
ЕРУ 12. Извършва сервиране на напитки
РУ 12.1. Сервира високоалкохолни напитки
РУ 12.2. Сервира вина
РУ 12.3. Сервира бира
РУ 12.4. Сервира безалкохолни напитки
ЕРУ 13. Подготовка на бара за работа, калкулация на бара и приключване на работния
процес на бара
РУ 13.1. Подготвя бара за работа
РУ 13.2. Извършва калкулация на бара
РУ 13.3. Приключва работния процес на бара
ЕРУ 14. Приготвя и сервира коктейли
Р У 14.1. Приготвя и сервира алкохолни коктейли
Р У 14.2. Приготвя и сервира безалкохолни
коктейли
ЕРУ 15. Приготвя и сервира алкалоидни
напитки
РУ 15.1. Приготвя и сервира кафе
РУ 15.2. Приготвя и сервира чай
Р У 15.3. Приготвя и сервира какао и горещ
шоколад
ЕРУ 16. Сомелиерство
РУ 16.1. Представя и сервира пенливи вина
РУ 16.2. Представя и сервира бели вина
РУ 16.3. Представя и сервира розе вина
РУ 16.4. Представя и сервира червени вина
РУ 16.5. Декантира вино
РУ 16.6. Предлага и сервира пури
ЕРУ 17. Сервира закуски и сладкарски изделия
РУ 17.1. Сервира студени закуски
РУ 17.2. Сервира топли закуски
РУ 17.3. Сервира сладкарски изделия
3.2. Описание на единиците резултати от
учене (ЕРУ)
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ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с втора степен на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 1.1:
Знания

Умения
Компетентности

Резултат от учене 1.2:
Знания

Умения
Компетентности
Резултат от учене 1.3:
Знания

Умения

Компетентности

Средства за оценяване:

Условия за провеждане
на оценяването:
Критерии за оцен яване:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
3
3
Сервитьор-барман
3
3
Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място
• Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
• З нае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
• З нае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка
за осигуряване на ЗБУТ
• Прилага необходимите мерки за защита
• И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• И зпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа
• Проявява отговорност към гостите на заведението и останалите участници
в трудовия процес
• И звършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
• И нформиран е за основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
• З нае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова
дейност
• Познава правилата за разделно събиране на отпадъци
• Познава правилата за съхранение и изхвърляне на опасни отпадъци
• Разпознава опасни отпадъци и спазва технологията за разделно събиране
• И зпълнява трудовата дейност при спазване на изискванията и правилата за
опазване на околната среда
Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
• З нае основните рискови и аварийни ситуации
• Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
• И зброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
• Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ
• И зползва терминологията, свързана с аварийните ситуации
• С пазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
• С пазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
• О казва първа помощ на пострадали при авария
• Разпознава 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
Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
За средство 1:
Теория:
• В ладее основни теоретични знания за:
• з дравословни и безопасни условия на труд на работното място;
• п ревантивна дейност за опазване на околната среда;
• овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на пострадали
За средство 2:
• Практика:
• И збира най-подходящия тип поведение при зададените рискови ситуации
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
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ЕРУ 2
Наименование на еди- Икономика
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про- Сервитьор-барман
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 2.1: Познава основите на пазарната икономика
Знания:

•
•
•
•

Умения:

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

Компетентности:

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

 ознава общата теория на пазарната икономика
П
З апознат е с основните икономически проблеми
З нае ролята на държавата в пазарната икономика
Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Резултат от учене 2.2: Познава основните характеристики на дейността на организацията, в която
работи
Знания:

• П
 ознава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира основни икономически понятия

Умения:

• О бяснява основни икономически понятия

Компетентности:

• С
 пособен е да разграничи основните трудови процеси в дейността на организацията, в която работи

Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• К азус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оцен я- За средство 1:
ване:
Теория:
• В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
Практика:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий
ЕРУ 3
Наименование на еди- Предприемачество
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про- Сервитьор-барман
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 3.1: Познава основите на предприемачеството
Знания:

• З
 нае същността на предприемачеството
• Познава видовете предприемачески умения

Умения:

• И
 нформира се за добри практики за успешно управление в сферата на ресторантьорството

Компетентности:

• И
 нформира управителя на заведението за добри практики в областта на
предприемачеството в сферата на ресторантьорството
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Резултат от учене 3.2: Формира предприемаческо поведение
Знания:

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

Умения:

• П
 реценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на ефективността на работата си

Компетентности:

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Средства за оценява- Средство 1:
не:
Теория:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
Практика:
• К азус по зададен сценарий
Условия за провежда- За средства 1 и 2:
не на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
Теория:
• В ладее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
За средство 2:
Практика:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“
ЕРУ 4
Наименования на ЕРУ Комуникация и чужд език
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про- Сервитьор-барман
фесията
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 4.1: Общува ефективно в работния екип
Знания

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

Умения

• К
 омуникира в работен порядък с екипа
• Комуникира с гостите на заведението

Компетентности

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

Резултат от учене 4.2: 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

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
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ЕРУ 5
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 5.1:
Знания:

Умения:

Компетентности:
Резултат от учене 5.2:
Знания:
Умения:
Компетентности:
Резултат от учене 5.3:
Знания:
Умения:
Компетентности:
Средства за оценяване:

Условия за провеждане на оценяването:
Критерии за оценяване:

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната
дейност
3
3
Сервитьор-барман
3
3
Участва в обработване на информация с ИКТ
• И зброява интернет търсачки
• З нае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
• Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, уебстраници и др.)
• Познава специализирани софтуери за заведения за хранене и развлечения (ЗХР)
• З нае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
• И зползва търсачка за намиране на информация
• З аписва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, уебстраници
и др.)
• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
• Работи със специалиазирани софтуери за ЗХР
• Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация
• И зползва свободно в работата си специализирани софтуери за ЗХР
Осъществява комуникация посредством ИКТ
• Познава начините за електронна кореспонденция
• Познава начини за споделяне на файлове
• Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
• О съществява електронна кореспонденция
• С поделя файлове онлайн или офлайн
• Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
• Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Създава цифрово съдържание посредством ИКТ
• Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в
един формат (текст, таблици, изображения)
• С ъздава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
• Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно
съдържание
Средство 1:
• Решаване на задача, свързана със специализирани софтуерни продукти в ЗХР
по предварително дефинирано задание
Средство 2:
• П рактическа задача – приемане на резервация, маркиране на сметка и
фискално приключване на сметка
За средства 1 и 2:
• Учебен/компютърен кабинет или реално работно място
• Персонален компютър
• Достъп до интернет
За средства 1 и 2:
• С амостоятелно изпълнение на поставената задача в рамките на предвиденото
за това време
• Демонстрирани знания, умения и компетентности, свързани с прилагането
на специализирани софтуерни продукти в ЗХР

ЕРУ 6
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:

Организиране на работния процес
3
3
Сервитьор-барман
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Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 6.1: Организира работния процес на работното си място
Знания:
• Познава правилата за рационална организация на работното място
• Познава методи за нормиране на работния процес
• Познава нормативните документи, свързани с професията
• О писва основните работни процеси и трудови дейности на работното място
• О писва организацията на работния процес в съответствие с поставените
задачи и начина на обслужване
Умения:
• С пазва основните нормативни документи, свързани с професията
• С пазва организацията на работа на работното място и обекта
• С пазва инструкциите и заповедите, свързани с професията и работното място
• Подготвя работното място за изпълнение на поставените задачи
Компетентности:
• Предлага и обосновава необходимостта от промени в работния процес
• С пособен е самостоятелно и/или в екип да участва в работния процес на
работното си място
• С пособен е да организира правилно работното си място
Резултат от учене 6.2: Изпълнява трудовите дейности в работния процес
Знания:
• Познава видовете трудови дейности
• Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете трудови дейности
• Познава начините за организация на трудовите дейности в работния процес
Умения:
• С пазва етапите на технологичния процес и разпределението на видовете
дейности, предвидени за изпълнение на работното място
• С пазва изискванията за изпълнение на видовете дейности на работното си
място – технологии, правилници, заповеди, инструкции и др.
• С пазва етичните норми на поведение
Компетентности:
• Участва в създаването на етична работна среда
• С пособен е самостоятелно и/или в екип да изпълнява възложените му трудови дейности и задачи в работния процес
Средс т ва за оцен я- Средство 1:
ване:
Теория:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
Практика:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценяването: • Учебен кабинет
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
Теория:
• В ладее основните теоретични знания в областта на организацията на работа
и етапите на технологичния процес на работното място
За средство 2:
Практика:
• Вярно и точно решава казуса в зададения сценарий
ЕРУ 7
Наименование на еди- Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про- Сервитьор-барман
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 7.1: Организация на ресторантьорските услуги
Знания
• Познава същността на ресторантьорските услуги
• Познава категоризацията на местата за настаняване, заведенията за хранене
и развлечения и други туристически обекти
• Познава различните длъжностни позиции в ресторантьорството и техните
задължения и отговорности
• Познава нормативните изисквания за безопасност на храните, както и Закона
за туризма
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Резултат от учене 7.2:
Знания

Умения
Компетентности
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Условия за провеждане на оценяването:
Критерии за оценяване:
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• С
 тепенува различните ресторантьорски услуги в зависимост от категорията
на заведенията за хранене и развлечения
• В състояние е да участва ефективно в организирането на основните ресторантьорски услуги
Организация на кетъринг услугите
• Познава същността на кетъринг услугите
• Познава видовете кетъринг услуги и тяхното съдържание
• Познава различните длъжностни позиции в кетъринг бизнеса и техните
отговорности
• С тепенува различните кетъринг услуги и определя тяхното качество
• В състояние е да съдейства при организирането на основните кетъринг услуги,
като работи ефективно с екипа
Средство 1:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача с организиране на работата в ресторанта или при кетърингово събитие
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
За средство 1:
• Познава работния процес и дейностите в ресторанта
• Познава работния процес и дейностите при кетъринг
За средство 2:
• О рганизира работата в ресторанта или при кетърингово събитие

ЕРУ 8
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 8.1:
Знания

Консултира и обслужва гости
3
3
Сервитьор-барман

3
3
Консултира гости
• З нае принципите на гостоприемството
• Познава психологическите характеристики на гостите
• Познава вътрешнофирмените стандарти за предлаганите услуги
• З апознат е с професионалната терминология на български и на чужд език
Умения
• С пазва принципите за гостоприемство
• Проучва очакванията на гостите по отношение на обслужване и услуги
• Посреща гостите
• Консултира гостите
• И зползва професионална терминология на български и на чужд език
• Прилага вътрешнофирмените стандарти за предлаганите услуги
Компетентности
• Консултира гостите на български/чужд език според установените стандарти
• Умее да реагира адекватно в деликатни ситуации
Резултат от учене 8.2: Обслужва гости и презентира кулинарни изделия и напитки
Знания
• З нае правилата за обслужване на гости
• О писва състава на кулинарните изделия и напитки и начина на обработка
на вложените в тях хранителни продукти
• Познава характеристиките на кулинарните изделия и напитки, подходящи
за приготвяне пред гости
• З апознат е с професионалната терминология на български и на чужд език
• Познава вътрешнофирмените стандарти за обслужване на гости
• Познава изискванията за изготвяне на презентация на кулинарни изделия
и напитки
Умения
• С пазва правилата за обслужване на гости
• Приготвя кулинарните изделия и напитки пред гости
• Представя кулинарните изделия и напитки на гости
• И зползва професионалната терминология на български и на чужд език
• Прилага национални и вътрешнофирмени стандарти за обслужване на гости
• И зготвя презентация на кулинарни изделия и напитки
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• К
 онсултира и обслужва гости самостоятелно или в екип с колеги според
установените стандарти
• С пособен е да установи добър контакт и персонално внимание към всеки гост
• Умее да реагира адекватно в деликатни ситуации

Средс т в а з а оцен я- Средство 1:
ване:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с посрещане и обслужване на гости в различни
типове заведения
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценяването: • Реално работно място
Критерии за оценя- За средство 1 и 2:
ване:
• Консултира и обслужва гости, като отговаря на индивидуалните им изиск
вания и според уставените стандарти
• Комуникира ефективно на български и на чужд език
• Прилага точно и вярно национални и вътрешнофирмени стандарти за обслужване на гости
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Обслужване в заведения в общественото хранене“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 9
Наименование на еди- Подготовка и организация на работа в залата за хранене
ницата:
Ниво по НКР

3

Ниво по ЕКР

3

Наименование на про- Сервитьор-барман
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 9.1: Подготвя работния процес в залата за хранене
Знания

• П
 ознава средствата (инвентара) за работа в залата за хранене и тяхното
предназначение
• Познава обзавеждането на офиса и залата за хранене
• З апознат е със схемите на подреждане на залата за хранене според вида на
събитията

Умения

• П
 одготвя инвентара в офиса (почиства, полира и съхранява съдове, прибори
и останалия инвентар)
• Подготвя инвентара в залата за хранене (сервитьорски шкаф, съоръжения за
съхранение и реклама на храни и напитки)
• Подрежда залата за хранене според вида на събитието

Компетентности

• Р
 аботи ефективно в зависимост от вида на мероприятието – самостоятелно
и в екип

Резултат от учене 9.2: Организира работата си в залата за хранене
Знания

• З
 апознат е с процеса и етапите на обслужване в залата за хранене
• В ладее стандартите за обслужване на гостите при различни начини на хранене
(а ла карт; блок маса, аll inclusive и различни видове банкети)

Умения

• П
 рилага стандартите на обслужване в зависимост от вида на мероприятието
• С пазва правилата при подреждане на масите и залата за хранене

Компетентности

• Р
 аботи надеждно, точно и прецизно
• Притежава комбинативно мислене и проявява креативност в различни ситуации при обслужване
• С пособен е в екип и/или самостоятелно да планира и организира специални
събития, като проявява професионализъм и етично отношение към всички
ангажирани страни

Средс тва за оцен я- Средство 1:
ване:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с организация на работата в залата за хранене
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Условия за провеж- За средство 1:
дане на оценяването: • Реално работно място или кабинет
За средство 2:
• Реално работно място
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
• Познава работния процес и дейностите в ресторанта
За средство 2:
• О рганизира работата в залата за хранене и офиса при различни събития
ЕРУ 10
Наименование на еди- Посрещане, обслужване, изпращане на гостите и приключване на работния
ницата:
процес
Ниво по НКР

3

Ниво по ЕКР

3

Наименование на про- Сервитьор-барман
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 10.1: Посреща и настанява гостите
Знания

• З
 апознат е с приетите резервации
• Познава психологичните характеристики на отделните типове гости
• И зброява правилата за посрещане и настаняване на гостите

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• П
 осреща и настанява гостите, като спазва правилата и се съобразява с предпочитанията им
• Комуникира вежливо с различните типове гости
• Проявява съобразителност и тактичност при посрещане и настаняване на
гостите
• С правя се компетентно с деликатни ситуации

 осреща госта вежливо и потвърждава резервация
П
Придружава гостите до избраната маса
Н астанява гостите, като спазва установените правила
С пазва определения протокол за сервиране на храни и напитки

Резултат от учене 10.2: Поднася лист-меню с ястия и карт-меню с напитки
Знания

• Н
 азовава видовете менюта за ястия и карти за напитки
• Познава основните правила за изготвяне на лист-меню и карт-меню (бар-карта)
• О писва особеностите и начините на поднасяне на различните видове менюта

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• П
 редставя учтиво лист-меню за ястия и карт-меню за напитки с необходимото
внимание към гостите
• С пособен е да изготви самостоятелно или в екип лист-менюта и карт-менюта
за различни поводи

 рилага изискванията при изготвяне на лист-меню
П
И зготвя правилно карт-меню (бар-карта)
Поднася лист-меню и карт-меню (бар-карта) според правилата
В ладее професионалните правила за предлагане на кулинарни изделия и
напитки

Резултат от учене 10.3: Приема поръчка и консултира гостите
Знания

• З
 апознат е с асортимента от ястия и напитки
• Познава продуктовия състав на ястията
• О писва технологията на приготвяне, температурата на поднасяне и времето
за приготвяне на ястията
• Познава подходящите чаши и температура на поднасяне на напитките
• З нае правилата за съчетаване на ястия и напитки

Умения

•
•
•
•

 зброява асортимента от ястия и напитки
И
И зброява продуктовия състав на ястията
Прилага правилата за вземане на поръчка
В ладее професионалната терминология при презентация на ястия и напитки
пред госта
• И нформира се за предпочитанията на гостите
• Предлага актуални алтернативи на ястия и напитки на гостите
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• В
 ладее изкуството да предлага ястия и напитки на гостите
• С ъветва гостите относно предлагания асортимент от ястия и напитки, като
отчита техните предпочитания

Резултат от учене 10.4: Маркира и отчита поръчка
Знания

•
•
•
•

 ознава системите на отчитане
П
Познава асортимента и начините на маркиране
З нае начините на сторниране
З апознат е с изискванията на финансовата отчетност

Умения

•
•
•
•

 аботи със софтуерни системи за отчитане
Р
Работи с касови системи за отчитане
Ползва сервитьорски кочани при необходимост
О тчита стокооборота

Компетентности

•
•
•
•

 пазва стриктно последователността на маркиране след вземането на поръчка
С
М аркира прецизно и точно взетата поръчка
Реагира адекватно при проблеми със софтуера и касовите апарати
Прилага ефективно финансов контрол и дисциплина при отчитане на стокооборота

Резултат от учене 10.5: Изготвя и поднася сметка за консумация на ястия и напитки
Знания

•
•
•
•

 ознава реквизитите на сметката/касовия бон
П
З нае да изготви фактура
З апознат е с видовете сметки и тяхното поднасяне
Познава начините на разплащане

Умения

•
•
•
•
•

 зготвя сметка на взетата поръчка
И
И зготвя фактура по желание на госта
Поднася сметка/фактура по правилата
И звършва коректно разплащане
Поднася подходящ комплимент по стандарта на заведението

Компетентности

Изготвя коректно сметка/фактура и ги поднася на гостите по правилата

Резултат от учене 10.6: Изпраща гостите на заведението
Знания

• З
 нае правилата за изпращане на гости
• Познава професионалната терминология при изпращане на гостите

Умения

• И
 нформира се за мнението на гостите от обслужването
• И нформира гостите за предстоящи събития

Компетентности

• П
 роявява уважение и вежливост при изпращане на гостите на заведението
• Проявява адекватно отношение към различните типове гости
• Реагира компетентно в трудни ситуации – гости с неадекватно поведение

Резултат от учене 10.7: Извършва дейности по приключване на работния процес
Знания

• П
 ознава начина за получаване на обратна връзка от гостите
• З апознат е с етапите за възстановяване на реда в залата за хранене и подготовката за следващия ден
• И нформира се за предстоящите ангажименти и предвижда необходимия
инвентар
• Познава правилата за изготвяне на дневен отчет

Умения

• И
 нформира се за мнението на гостите по отношение на обслужване и качество на ястия и напитки
• Уведомява прекия си ръководител за мнението на гостите от обслужването,
обстановката в залата за хранене и предлаганото меню
• И нформира се за ангажиментите за следващия ден, възстановява реда в залата и зарежда според случая
• И зготвя дневен отчет

Компетентности

• П
 роявява уважение и тактичност при получаването на обратна връзка от
гостите на заведението и реагира адекватно в случай на оплакване
• Предлага идеи при обсъждане на менюто
• Проявява инициативност при зареждане на залата за хранене според вида на
предстоящия ангажимент
• Приключва касовия апарат и при отсъствие на прекия си ръководител спазва
правилата за отчитане на финансово-счетоводния отдел
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Средства за оцен я- Средство 1:
ване:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача – ролеви игри, свързани с консултация на гост при вземане на поръчка и получаване на обратна връзка при обслужването на гостите
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценяването: • Реално работно място или кабинет
Критерии за оценя- За средства 1 и 2:
ване:
• В ладее техника и психология на предлагането и обратна връзка при обслужването на гостите
• Реагира професионално в случай на оплакване и спазва етапите при приключване на работния процес
ЕРУ 11
Наименование на еди- Извършва сервиране на кулинарни изделия
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про- Сервитьор-барман
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 11.1: Сервира салати и студени предястия
Знания

•
•
•
•

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• С
 ервира салати и студени предястия, като спазва професионалния етикет и
утвърдения стандарт на заведението
• С амостоятелно обяснява технологията на приготвяне на специалитетите и
владее техниките при сервирането им
• Проявява гъвкавост и препоръчва нови асортименти от менюто на гостите

 ознава продуктовия набор на салати и студени предястия
П
И зброява видовете салати и студени предястия
О бяснява технологията на приготвяне на видовете салати и студени предястия
Познава начините на оформяне и качествените показатели на салатите и
студените предястия
• О писва правилата за сервиране и отсервиране на салати и студени предястия
• Познава съчетаването на салати и студени предястия с подходящи ястия и
напитки
 однася салати и студени предястия по правилата за обслужване
П
Ползва професионална терминология при обслужването на гостите
О тсервира употребения сервиз по стандарт
С пазва правилата за безопасност при сервиране и отсервиране на салати и
студени предястия

Резултат от учене 11.2: Сервира супи
Знания

•
•
•
•
•

 ознава продуктовия набор на видовете супи
П
И зброява видовете супи
О бяснява технологията на приготвяне на различните видове супи
Познава начините на сервиране на различните видове супи
Познава съчетаването на различните видове супи с предястия, основни ястия
и напитки

Умения

•
•
•
•

 однася различните видове супи по правилата за обслужване
П
Ползва професионална терминология при обслужването на гостите
О тсервира употребения сервиз по стандарт
С пазва правилата за безопасност при сервиране и отсервиране на различните
видове супи

Компетентности

• С
 ервира различните видове супи, като спазва професионалния етикет и утвърдения стандарт на заведението
• С амостоятелно обяснява технологията на приготвяне на видовете супи и
владее техниките при сервирането им
• Проявява гъвкавост и препоръчва асортименти от менюто след консумацията
на супа
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Резултат от учене 11.3: Сервира топли предястия
Знания

•
•
•
•
•
•
•

Умения

• П
 однася топлите предястия по правилата за обслужване, като спазва температурния режим
• Ползва професионална терминология при обслужването на гостите
• О тсервира употребения сервиз по стандарт
• С пазва правилата за безопасност при сервиране и отсервиране на топли
предястия

Компетентности

• С
 ервира топлите предястия, като спазва професионалния етикет и утвърдения
стандарт на заведението
• С амостоятелно обяснява технологията на приготвяне на топлите предястия
и владее тънкостите при сервирането им
• Проявява гъвкавост и препоръчва нови асортименти от менюто

 ознава продуктовия набор на топли предястия
П
И зброява видовете топли предястия
О бяснява технологията на видовете топли предястия
Познава начините на оформяне и качествените показатели на топлите предястия
О писва правилата за сервиране и от сервиране на топлите предястия
Познава съчетаването на топлите предястия с подходящи напитки и храни
Познава температурния режим на различните видове супи

Резултат от учене 11.4: Сервира основни ястия и следястия
Знания

•
•
•
•

Умения

• П
 однася основни ястия и специалитети по правилата за обслужване, като
спазва температурния режим
• Ползва професионална терминология при обслужването на гостите и при
комуникацията с колегите си
• О тсервира употребения сервиз по стандарт
• С пазва правилата за безопасност при сервиране и отсервиране на основни
ястия и специалитети

Компетентности

• С
 ервира основни ястия и специалитети, като спазва професионалния етикет
и утвърдения стандарт на заведението
• С амостоятелно обяснява технологията на приготвяне на основни ястия и
специалитети, владее тънкостите при сервирането им
• Проявява гъвкавост и препоръчва нови асортименти от менюто
• Предлага и декантира (при необходимост) подходящите вина и високоалкохолни напитки към основни ястия и напитки

 ознава продуктовия набор на основни ястия и специалитети
П
И зброява видовете основни ястия и специалитети
О бяснява технологията на видовете основни ястия и специалитети
Познава начините на оформяне и качествените показатели на основните
ястия и специалитети
• О писва правилата за сервиране и отсервиране на основни ястия и специалитети
• Познава съчетаването на основни ястия и специалитети с подходящи напитки
и храни
• Познава температурния режим на всички видове основни ястия и специалитети

Резултат от учене 11.5: Сервира десерти
Знания

•
•
•
•
•
•

 ознава продуктовия набор на десертите
П
И зброява видовете десерти
О бяснява технологията на видовете десерти
Познава начините на оформяне и качествените показатели на десертите
О писва правилата за сервиране и отсервиране на десертите
Познава съчетаването на десертите с подходящи напитки и храни

Умения

•
•
•
•

 однася десертите по правилата за обслужване
П
Ползва професионална терминология при обслужването на гостите
О тсервира употребения сервиз по стандарт
С пазва правилата за безопасност при сервиране и отсервиране на десертите

Компетентности

• С
 ервира десертите, като спазва професионалния етикет и утвърдения стандарт на заведението
• С амостоятелно обяснява технологията на приготвяне на десертите, владее
тънкостите при сервирането им
• Проявява гъвкавост и препоръчва нови асортименти от менюто в съчетание
с диджестиви
• Предлага подходящи напитки към десертите
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Средства за оцен я- Средство 1:
ване:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана със сервиране на салати, студени предястия,
супи, топли предястия, основни ястия, следястия, специалитети и десерти
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценяването: • Реално работно място или учебен кабинет
Критерии за оценя- За средства 1 и 2:
ване:
• В ладее техниката на сервиране, отсервиране, съчетание с напитки на салати,
студени предястия, супи, топли предястия, основни ястия, специалитети и
десерти
ЕРУ 12
Наименование на еди- Извършва сервиране на напитки
ницата:
Ниво по НКР

3

Ниво по ЕКР

3

Наименование на про- Сервитьор-барман
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 12.1: Сервира високоалкохолни напитки
Знания

•
•
•
•
•

Умения

• И
 звършва подготовка за сервиране на високоалкохолни напитки
• Поднася високоалкохолни напитки по правилата на обслужването
• Ползва професионална терминология при обслужването на гостите и при
комуникация с колегите си
• О тсервира употребените съдове и прибори по стандарт
• С пазва правилата за безопасност при сервиране и отсервиране на високоалкохолни напитки

Компетентности

• С
 ервира високоалкохолните напитки, като спазва професионалните правила
и утвърдения стандарт на заведението
• С амостоятелно обяснява особеностите на различните видове високоалкохолни
напитки и владее правилата за тяхното сервиране
• Препоръчва нови асортименти високоалкохолни напитки от менюто на заведението

 зброява видовете високоалкохолни напитки и брандовете
И
Познава произхода и характеристиките на отделните напитки
Посочва оптималната температура на сервиране и подходящите чаши
О писва етапите на сервиране и отсервиране
Познава съчетаването на високоалкохолните напитки с подходящи безалкохолни напитки и ястия

Резултат от учене 12.2: Сервира вина
Знания

• П
 ознава класификацията на вината
• Посочва оптималната температура на сервиране на различните видове вина
и подходящите чаши
• И зброява начините на сервиране на вина
• О писва работния процес и етапите на сервиране и отсервиране
• Познава правилата за съчетаване на вина с подходящи ястия

Умения

• И
 звършва подготовка за сервиране на вина
• С ервира различните видове вина по правилата за обслужване
• Ползва професионална терминология при обслужването на гостите и при
комуникацията с колегите си
• С ъхранява различните вина по правилата за спазване на температурния режим
• О тсервира употребения сервиз по съответните правила
• С пазва правилата за безопасност при сервиране и отсервиране на вина

Компетентности

• С
 амостоятелно обяснява особеностите на различните видове вина и препоръчва подходящи към вината ястия и десерти
• Препоръчва нови асортименти от винения лист на заведението

Резултат от учене 12.3: Сервира бира
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Знания

• П
 ознава видовете бира – българска и вносна
• Познава температурния режим на съхранение и сервиране на различните
видове бира
• З нае правилата за сервиране на бира и чашите за сервиране
• Познава съчетаването на бирата с подходящи студени и топли закуски и ястия
• Познава начините на сервиране на бира

Умения

• И
 звършва подготовка за сервиране на бира
• С ервира различните видове бира по правилата за обслужване
• Ползва професионална терминология при обслужването на гостите и при
комуникацията с колегите си
• С ъхранява различните видове бира по правилата за спазване на температурния режим
• О тсервира употребения сервиз по съответните правила
• С пазва правилата за безопасност при сервиране и отсервиране на бира

Компетентности

• С
 амостоятелно обяснява особеностите на различните видове бира и препоръчва съпътстващи към тях мезета, закуски и други ястия
• Предлага нови асортименти бира от картата за напитки на заведението, като
се съобразява с предпочитанията на гостите

Резултат от учене 12.4: Сервира безалкохолни напитки
Знания

•
•
•
•

Умения

• И
 звършва подготовка за сервиране на безалкохолни напитки
• Поднася безалкохолните напитки по правилата за обслужване
• С ъхранява различните видове безалкохолни напитки по правилата за спазване
на температурния режим
• Ползва професионална терминология при обслужването на гостите и при
комуникация с колегите си
• О тсервира употребения сервиз по стандарт

Компетентности

• С
 ервира безалкохолните напитки, като спазва професионалните правила и
утвърдения стандарт на заведението
• С амостоятелно обяснява особеностите на различните видове безалкохолни
напитки и владее правилата за тяхното сервиране
• Препоръчва нови асортименти безалкохолни напитки от менюто на заведението

 зброява видовете безалкохолни напитки
И
Познава оптималната температура на сервиране и подходящите чаши
О писва работния процес и етапите на сервиране и отсервиране
Познава съчетаването на безалкохолните напитки с подходящи ястия, десерти
и високоалкохолни напитки

Средства за оцен я- Средство 1:
ване:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• И зпълнение на практическа задача, свързана със сервиране на различни
видове напитки по предварително дефинирано задание
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценяването: Учебен кабинет
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
Теория:
• В ладее основни теоретични знания за сервиране на напитки
За средство 2:
• Демонстрира прецизна техника на сервиране, отсервиране на напитки и
правилното им съчетание с подходящи ястия
ЕРУ 13
Наименование на еди- Подготовка на бара за работа, калкулация на бара и приключване на работния
ницата:
процес на бара
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про- Сервитьор-барман
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 13.1: Подготвя бара за работа
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Умения

Компетентности
Резултат от учене 13.2:
Знания
Умения

Компетентности
Резултат от учене 13.3:
Знания

Умения

Компетентности

Средства за оцен яване:

Условия за провеждане на оценяването:
Критерии за оценяване:
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• П
 ознава правилата за предварителна подготовка на бара за работа
• И нформира се за предстоящи събития за деня и очаквана консумация на
напитки
• З нае правилата за безопасна експлоатация на машини и съоръжения
• Подготвя съоръженията на бара за работа
• Подготвя заготовки, украси и гарнитури
• О хлажда напитки
• Проверява наличности
• Предвижда и изготвя подходящи предложения с цел повишаване на продажбите, като се съобразява със сезона и случая
Извършва калкулация на бара
• Познава рецептологията на напитките
• Познава количеството и цените на вложените продукти
• Познава реквизитите за изготвяне на калкулация
• Поставя надценка за приготвяне и обслужване и данък върху добавената
стойност (ДДС)
• И звършва количествени изчисления
• К алкулира продажната цена на алкохолни, безалкохолни напитки и коктейли
• Коректно изчислява разхода на стоки и напитки според категорията на заведението
Приключва работния процес на бара
• Познава начина за получаване на обратна връзка от гостите
• З апознат е с етапите за приключване на работата на бара
• И нформира се за предстоящите ангажименти и предвижда необходимия
инвентар
• Познава правилата за изготвяне на дневен отчет
• И нформира се за мнението на гостите относно обслужването
• Уведомява прекия си ръководител за мнението на гостите от обслужването
• Проверява количеството на изразходваните напитки, наличностите
• И нформира се за ангажиментите за следващия работен ден и планира необходимите напитки
• И зготвя дневен отчет и опис на паричните средства
• И зключва всички уреди
• Проявява уважение и тактичност при получаването на обратна връзка от
гостите на заведението
• Реагира адекватно в случай на оплакване
• Предлага идеи при обсъждане на менюто
• Проявява инициативност при зареждане на бара според предстоящия ангажимент
• Приключва касовия апарат и при отсъствие на прекия си ръководител спазва
правилата за отчитане на финансово-счетоводния отдел
Средство 1:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с подготовка и приключване на работата на бара
Средство 3:
• Практическа задача, свързана с изготвяне на калкулация
За средства 1 и 3:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реално работно място
За средство 1:
• Познава работния процес и дейностите в бара
За средство 2:
• О рганизира последователно работата си в бара
За средство 3:
• И зготвя вярно калкулация, като спазва реквизитите

ЕРУ 14
Наименование на еди- Приготвя и сервира коктейли
ницата:
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3

БРОЙ 24
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 14.1:
Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 14.2:
Знания

Умения

Компетентности

Средс т ва за оцен яване:

Условия за провеждане на оценяването:
Критерии за оценяване:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

Сервитьор-барман
3
3
Приготвя и сервира алкохолни коктейли
• Познава видовете смесени алхоколни напитки (коктейли)
• Познава техниките на миксиране
• З нае правилата за сервиране на алкохолните коктейли и подходящия сервиз
• Познава съчетаването на алкохолните коктейли с подходящи кулинарни изделия
• И звършва подготвителните дейности на бара
• Приготвя заготовки за предстоящото обслужване
• Работи с машините и съоръженията на бара и с баровия инструментариум
• Приготвя и сервира различни алкохолни коктейли на гостите
• С пазва техниките за приготвяне на алкохолни коктейли
• О формя естетично с украса или гарнитура приготвения коктейл
• С ъхранява компонентите на смесените алкохолни напитки по правилата
• С пазва изискванията за безопасност при сервиране и отсервиране на алкохолните коктейли
• Точно, прецизно и атрактивно приготвя алкохолен коктейл, като се съобразява
с предпочитанията на гостите
• П репоръчва подходящия алкохолен коктейл в зависимост от времето за
консумация
• Притежава усет и правилно отношение към госта
Приготвя и сервира безалкохолни коктейли
• Познава видовете безалкохолни смесени напитки (коктейли)
• Познава техниките на миксиране
• З нае правилата за сервиране на безалкохолните коктейли и подходящия сервиз
• Познава съчетаването на безалкохолните коктейли с подходящи кулинарни
изделия
• И звършва подготвителните дейности на бара
• Приготвя заготовки за предстоящото обслужване
• Работи с машините и съоръженията на бара и с баровия инструментариум
• Приготвя и сервира различни безалкохолни коктейли пред гостите
• С пазва техниките за приготвяне на безалкохолни коктейли
• О формя естетично с украса или гарнитура приготвения коктейл
• С ъхранява компонентите на смесените безалкохолни напитки по правилата
• С пазва изискванията за безопасност при сервиране и отсервиране на безалкохолните коктейли
• Точно, прецизно и атрактивно приготвя безалкохолен коктейл, като се съобразява с предпочитанията на гостите
• Препоръчва подходящия безалхоколен коктейл в зависимост от времето за
консумация
• Притежава усет и правилно отношение към госта
Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• И зпълнение на практическа задача, свързана с миксирането, сервирането и
отсервирането на алкохолни и безалкохолни коктейли
За средства 1 и 2:
• Реално работно място или учебен кабинет
За средство 1:
• Демонстрира основни теоретични знания за техниките на миксиране, сервиране и отсервиране на алкохолни и безалкохолни напитки
За средство 2:
• В ладее техниките на миксиране, сервиране, отсервиране, оформяне и представяне на алкохолни и безалкохолни коктейли

ЕРУ 15
Наименование на еди- Приготвя и сервира алкалоидни напитки
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 24

Наименование на про- Сервитьор-барман
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 15.1: Приготвя и сервира кафе
Знания

• П
 ознава видовете кафе
• Познава състава и въздействието на видовете кафе върху човешкото здраве
• О писва работния процес при представяне и сервиране на различните видове
кафе
• Дефинира понятието „арт кафе“

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• П
 редставя и сервира атрактивно видовете кафе, като се съобразява с предпочитанията на гостите
• Прилага стандартите на съответното заведение и съчетава адекватно видовете
кафе с напитките и сладкарските изделия от лист-менюто

 звършва подготовка за сервиране на видовете кафе
И
С ервира видовете кафе по правилата
Предлага правилно съчетание на видовете кафе с напитки и сладкарски изделия
При необходимост приготвя и поднася „арт кафе“

Резултат от учене 15.2: Приготвя и сервира чай
Знания

• П
 ознава видовете чай
• Познава състава и въздействието на видовете чай върху човешкото здраве
• О писва работния процес при представяне и сервиране на различни видове чай

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• П
 редставя и сервира атрактивно различните видовете чай, като се съобразява
с предпочитанията на гостите
• Прилага стандартите на съответното заведение и съчетава правилно видовете
чай с напитките и сладкарските изделия от лист-менюто

 звършва подготовка за сервиране на видовете чай
И
И зползва правилния сервиз
С ервира различните видовете чай по правилата
Предлага правилно съчетание на видовете чай с напитки и сладкарски изделия

Резултат от учене 15.3: Приготвя и сервира какао и горещ шоколад
Знания

• П
 ознава състава на какаото
• Познава състава и въздействието на какаото върху човешкото здраве
• О писва работния процес при представяне и сервиране на различни видове
какао и горещ шоколад

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• П
 редставя и сервира атрактивно различните видовете какао и горещ шоколад,
като се съобразява с предпочитанията на гостите
• Прилага стандартите на съответното заведение и съчетава правилно видовете
какао и горещ шоколад с напитките и сладкарските изделия от лист-менюто

 звършва подготовка за сервиране на мляко с какао и горещ шоколад
И
И зползва правилния сервиз
С ервира различните видовете какао и горещ шоколад по правилата
Предлага правилно съчетание на мляко с какао и горещ шоколад с напитки
и сладкарски изделия

Средс тва за оцен я- Средство 1:
ване:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• И зпълнение на практическа задача, свързана с представянето, сервирането
и отсервирането на кафе, чай, какао и горещ шоколад
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценяването: • Реално работно място или учебен кабинет
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
• Демонстрира основни теоретични знания за техниките на сервиране и отсервиране на кафе, чай, какао и горещ шоколад
За средство 2:
• В ладее техниките на представяне, сервиране, отсервиране на кафе, чай, какао
и горещ шоколад

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

ЕРУ 16
Наименование на единицата:
Ниво по НКР
Ниво по ЕКР
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 16.1:
Знания

Сомелиерство
3
3
Сервитьор-барман

3
3
Представя и сервира пенливи вина
• Познава произхода и начина на производство на пенливи вина
• Познава състава и въздействието на виното върху човешкото здраве
• З нае оптималната температура на съхранението и сервирането им
• О писва работния процес при представяне и сервиране на пенливи вина
• Познава понятието „фрапиране“ (шоково охлаждане)
Умения
• И звършва подготовка за сервиране на пенливи вина
• Презентира виното (и сервира)
• С ервира пенливи вина по правилата
• При необходимост фрапира
• Предлага правилно съчетание с кулинарни изделия
Компетентности
• Представя и сервира атрактивно пенлива вина, като проявява тактичност и
дискретност при обслужването на гостите
• Прилага стандартите на съответното заведение и съчетава адекватно пенливите вина с кулинарните изделия от лист-менюто
Резултат от учене 16.2: Представя и сервира бели вина
Знания
• Познава произхода и начина на производство на бели вина
• Познава състава и въздействието на напитките върху човешкото здраве
• Посочва оптимална температура на съхранението и сервирането им
• О писва работния процес при представяне и сервиране на бели вина
• Познава понятието „фрапиране“
Умения
• И звършва подготовка за сервиране на бели вина
• Презентира виното
• С ервира бели вина по правилата
• И звършва дегустационен анализ на качеството на виното
• При необходимост фрапира
• Предлага правилно съчетание с кулинарни изделия
Компетентности
• Представя и сервира атрактивно бели вина, като проявява тактичност и
дискретност при обслужването на гостите
• Прилага стандартите на съответното заведение и съчетава адекватно белите
вина с кулинарните изделия от лист-менюто
Резултат от учене 16.3: Представя и сервира розе вина
Знания
• Познава произхода и начина на производство на розе вина
• Познава състава и въздействието на напитките върху човешкото здраве
• Посочва оптимална температура на съхранението и сервирането им
• О писва работния процес при представяне и сервиране на розе вина
• Познава понятието „фрапиране“
Умения
• И звършва подготовка за сервиране на розе вина
• Проявява тактичност и дискретност при обслужване
• С ервира розе вина по правилата
• При необходимост фрапира
• Предлага правилно съчетание с кулинарни изделия
Компетентности
• Представя и сервира атрактивно розе вина, като проявява тактичност и
дискретност при обслужването на гостите
• Прилага стандартите на съответното заведение и съчетава адекватно розе
вина с кулинарните изделия от лист-менюто
Резултат от учене 16.4: Представя и сервира червени вина
Знания
• Познава произхода и начина на производство на червени вина
• Познава състава и въздействието на напитките върху човешкото здраве
• Посочва оптимална температура на съхранението и сервирането им
• О писва работния процес при представяне и сервиране на червени вина
• Познава понятието „шамбриране“ (темпериране на виното до оптимална за
консумация температура)

С Т Р.
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Умения

Компетентности

Резултат от учене 16.5:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 16.6:
Знания

Умения

Компетентности

Средс т ва з а оцен яване:

Условия за провеждане на оценяването:
Критерии за оценяване:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

•
•
•
•
•
•

 звършва подготовка за сервиране на червени вина
И
Проявява тактичност и дискретност при обслужване
С ервира червени вина по правилата
При необходимост шамбрира
Предлага подходящо съчетание с кулинарни изделия
Представя и сервира атрактивно червени вина, като проявява тактичност и
дискретност при обслужването на гостите
• Прилага стандартите на съответното заведение и съчетава адекватно червените вина с кулинарните изделия от лист-менюто
Декантира вино
• Познава понятието „декантиране“ (процес на отделяне на виното от утайката)
• Познава инвентара за декантиране
• И зброява етапите на декантиране
• О писва подходящи за декантиране вина
• Подготвя масата и инвентара за декантиране
• Представя виното
• В ладее техниката на декантиране
• С пазва етапите при декантиране
• Дегустира виното и определя качествените му показатели
• Предлага подходящо съчетание с кулинарни изделия
• Декантира атрактивно с подходящ инструментариум и препоръчва съчетание
с кулинарни асортименти от лист-менюто на съответното заведение
• Прилага адекватно методите за оценяване качеството на виното
Предлага и сервира пури
• Познава произхода и класификацията на пурите
• О писва основните етапи на производство на пури
• И зброява известни марки пури
• Познава качествените показатели
• С тепенува етапите на поднасяне
• Познава правилата за съхраняване на пури
• Подготвя инвентара за предлагане на пури
• Предлага пури по правилата и консултира гостите при необходимост
• Умее да отрязва пури по правилата
• Умее да разпалва пура при необходимост
• Правилно съхранява пури
• С пазва правилата за безопасност при предлагането на пури
• Подготвя пури според професионалните изисквания
• Прецизно отрязва пури по три начина
• Консултира и предлага подходящи напитки за пури
• Подбира подходящ асортимент пури и организира съхраняването им в специален овлажнител-хюмидор
Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• И зпълнение на практическа задача, свързана със сервирането, декантирането
на различни видове вина и предлагането на пури
За средства 1 и 2:
• Реално работно място или учебен кабинет
За средство 1:
• Демонстрира основни теоретични знания за сервирането, декантирането на
различни видове вина и предлагането на пури
За средство 2:
• В ладее техниките на сервирането, декантирането на различни видове вина
и предлагането на пури

ЕРУ 17
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:

БРОЙ 24

Сервира закуски и сладкарски изделия
3
3
Сервитьор-барман
3
3

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

Резултат от учене 17.1: Сервира студени закуски
Знания
• Познава видовете студени закуски
• Познава особеностите на сервиране на студени закуски – индивидуално или
на блок маса (шведска маса, бюфет)
• З нае правилата за сервиране в различни варианти
• Познава сервизите и приборите за сервиране на студени закуски
• Познава съчетаването на студени закуски с подходящи напитки
Умения
• С ервира приготвените студени закуски по правилата при индивидуално
обслужване
• Поддържа асортиментите от студени закуски при сервиране на блок маса
• Подпомага гостите при обслужване All Inclusive
• О тсервира употребените сервизи и прибори по правилата
• С пазва изискванията за безопасност при сервиране и отсервиране на студените закуски
Компетентности
• С ервира студени закуски, като спазва стандарта на съответното заведение и
правилата за обслужване на гостите
• Препоръчва подходящи напитки към студените закуски, като се съобразява
с предпочитанията на гостите
Резултат от учене 17.2: Сервира топли закуски
Знания
• Познава видовете топли закуски
• Познава особеностите на тяхното сервиране – индивидуално или на блок
маса (шведска маса, бюфет)
• З нае правилата за сервиране в различни варианти
• Познава сервизите и приборите за сервиране на топли закуски
• Познава съчетаването на топли закуски с подходящи напитки и притурки
Умения
• С ервира приготвените топли закуски по правилата при индивидуално обслужване
• Поддържа асортиментите от топли закуски при сервиране на блок маса
• Подпомага гостите при обслужване All Inclusive
• О тсервира употребените сервизи и прибори по правилата
• С пазва изискванията за безопасност при сервиране и отсервиране на топли
закуски
Компетентности
• С ервира топли закуски, като спазва стандарта на съответното заведение и
правилата за обслужване на гостите
• Препоръчва подходящи напитки и притурки към топлите закуски, като се
съобразява с предпочитанията на гостите
Резултат от учене 17.3: Сервира сладкарски изделия
Знания
• Познава продуктовия набор на сладкарските изделия
• И зброява видовете сладкарски изделия
• О бяснява технологията на видовете сладкарски изделия
• Познава начините на оформяне и качествените показатели на сладкарските
изделия
• О писва правилата за сервиране и отсервиране на сладкарските изделия
• Познава съчетаването на сладкарските изделия с подходящи напитки
Умения
• Поднася сладкарски изделия по правилата за обслужване
• Ползва професионална терминология при обслужването на гостите
• О тсервира употребения сервиз по стандарт
• Предлага подходящи напитки към сладкарски изделия
• С пазва стриктно правилата за безопасност при сервиране и отсервиране на
сладкарски изделия
Компетентности
• С ервира сладкарски изделия, като спазва професионалния етикет, утвърдения
стандарт на заведението и предпочитанията на гостите
• Предлага нови асортименти от менюто, като се съобразява с предпочитанията на гостите
Средс т ва за оцен я- Средство 1:
ване:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с предлагане, сервиране и отсервиране на
сладкарски изделия
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценяването: • Реално работно място или кабинет
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
• Дефинира точно и вярно основни понятия, свързани със сервиране на закуски
и сладкарски изделия
За средство 2:
• С ервира и отсервира сладкарски иделия, като спазва правилата според заданието и стандарта на заведението
• С пазва и прилага правилата за етично общуване с гостите
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4. Изисквания към материалната база
Обу чението по теори я на професи ята се
осъществява в учебни кабинети, а по учебна
практика – в учебни ресторанти и учебни барове
или в заведения за хранене и развлечения, като
обучаваните се разделят на групи.
4.1. Учебен кабинет по теория
В учебен кабинет се провежда теоретичното
обучение. Обзавеждането трябва да включва:
работно място на преподавателя (работна маса
и стол), работно място на всеки обучаем (работна маса и стол), бяла или черна учебна дъска,
подходяща мебелировка, гладка свободна стена
за окачване на нагледни материали, мултимедия
с екран, дидактически средства за обучение.
4.2. Компютърен кабинет и софтуерни продукти
Компютърният кабинет включва максимум
10 компютъра със сървър в мрежа и свободно
пространство за всеки обучаем. При обучението
се ползват системи на разплащане и резервационни системи, както и програми за снабдяване.
4.3. Кабинет за обучение по чужд език
При възможност чуждоезиковото обучение
трябва да се извършва в специализиран кабинет
за изучаване на чужди езици или чрез специализиран софтуер за изучаване на чужд език.
Учебните кабинети да отговарят на необходимите педагогически, дидактико-методически,
ергономични, хигиенни и естетически изисквания, като създават условия за успешно усвояване
на знания и умения.
Обучението по практика може да се провежда в учебен кабинет по практика и в реална
работна среда.
4.4. Учебен кабинет по практика
Учебният кабинет е обзаведен като зала за
хранене в ресторант. Обзавеждането включва
маси, столове, помощни шкафчета, колички за
сервиране, инвентар, барово оборудване и др.
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Осигуряват се индивидуални работни места,
съответстващи на нормативите и разположени
така, че да осигуряват необходимата видимост до
бялата/черната дъска и свободно преминаване
на обучаваните от едно до друго работно място.
4.5. Обучение по практика в реална работна
среда
Обучението по практика на професията се
извършва на място в заведения за хранене и
развлечения в реална работна среда. Обучаемите
се разпределят по работни места, изпълняват
дейности и задачи под наблюдение на преподавателя и наставник от заведението, като не се
допуска нарушаване на нормалното обслужване.
Работното място за професията „Сервитьорбарман“ може да бъде мокър бюфет, бар или
зала за хранене, оборудвани с необходимата
професионална техника.
5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните предмети
или модули по професионална подготовка имат
лица с висше образование по съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125
от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64
от 2002 г.), могат да преподават лица без висше
образование и без професионална квалификация „учител“, ако са придобили професионална
квалификация по съответната специалност при
условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компетентности.
1781

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-44
от 5 март 2019 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 2:
„Премахване на прелезите и изграж дане на
надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния
участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, е необходимо
изграждането на нов пътен подлез – Подобект
18 на територията на землището на с. Еленино,
община Стара Загора, област Стара Загора, за
осигуряване на транспортен достъп до териториите от двете страни на железопътната линия.
Железопътната магистрала „Пловдив – Бургас“,
посочена в приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1
от Наредбата за категоризация на железопътните
линии, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци
от линии от 2001 г., представлява национален
обект по смисъла на § 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния
транспорт като елемент на Трансевропейската
железопътна мрежа. Предвид това на основание
§ 25 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията
(ЗИДЗУТ) (ДВ, бр. 1 от 2019 г.), чл. 129, ал. 3,
т. 2, буква „б“, предложение второ, и буква „в“,
предложение второ, и ал. 4 и чл. 136, ал. 1 във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 1 и 5, чл. 64, ал. 5 и чл. 75, ал. 1 от ЗУТ,
заявление на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
с вх. № АУ14-10(13)/22.03.2018 г. (изх. № ЖИ10908/20.03.2018 г.), допълнено с вх. № АУ1410(27)/19.06.2018 г., № АУ14-10(36)/17.10.2018 г.,
№ А У 14 -1 0 (4 0)/ 2 6 .11 . 2 0 1 8 г. , в х . № А У 14 10(46)/21.12.2018 г. и № АУ14-10(61)/31.01.2019 г.,
Заповед № РД-02-15-10 от 1.02.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработване на
подробен устройствен план (ПУП), разгласена по
реда на чл. 124б от ЗУТ; извършено съобщаване
на изработения проект за ПУП в „Държавен
вестник“, бр. 52 от 2016 г., за ПУП – парцеларен
план, и в бр. 75 от 2016 г., за ПУП – изменение на
плана за регулация и застрояване, доказателства
за извършено обявяване по реда на чл. 128, ал. 2
от ЗУТ и актове от 9.08.2016 г. и от 28.10.2016 г.,
Удо с т ов ер ен ие № 2 5 -112787/2 6.0 7.2 018 г. з а
проверка и съгласуване на ПУП от Службата
по геодезия, картография и кадастър – Стара
Загора, по чл. 55, ал. 3 от Закона за кадастъра
и имотния регистър във връзка с § 8, ал. 1 от

преходните и заключителните разпоредби на
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Решение
№ ЕО-3 от 6.04.2014 г. на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ), писма № ЕО39/22.12.2016 г. и № ЕО-39/28.12.2016 г. на МОСВ,
Решение на Комисията за земеделските земи
при Министерството на земеделието, храните
и горите (МЗХГ) № КЗЗ-04 от 16.03.2017 г., т. 9,
и писмо изх. № 70-97/30.06.2017 г. на дирекция
„Поз ем лен и о т ношен и я и комас а ц и я“ п ри
МЗХГ, Становище № 33-НН-1246/16.06.2016 г.
на М и н ис т ерс т во т о на к ул т у рата, Зд ра вно
з а к л ючен ие и з х . № АУ-2 6 01/5.0 7.2 016 г. н а
Регионалната здравна инспекция – Пловдив,
писмо изх. № ПУ-10-8/31.07.2017 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“,
писма на Община Стара Загора изх. № 10-117684/14.07.2017 г. във връзка с чл. 112, ал. 2,
т. 12 от ЗУ Т и изх. № 10-11-8127/25.07.2017 г.
по чл. 63, ал. 4 от ЗУТ относно картотекирана
рас т и т е л но с т, с ъглас у ва не с ъ с: М и н ис т ер ството на отбраната с писмо рег. № 14- 0 0 196/17.07.2017 г., Министерството на вътрешните
работи с писма рег. № 812100-11075/29.05.2017 г.,
Държ а вн а а г ен ц и я „Ра з у зн а ва не“ с п исмо
р е г. № 1 2 -2 7 3 5/ 2 6 .11 . 2 018 г. (в х . № А У14 10(42)/27.11.2018 г.), Държавна агенция „Национална сигурност“ с писмо № Д-707/29.03.2018 г.,
„ Ге о з а щ и т а“ – Е О ОД – П е р н и к , с п и с м о
№ 21/31.01.2018 г., съгласуване с експлоатационните предприятия: „Електроенергиен системен
оператор“ – ЕАД, „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕА Д – К ЕЦ „Загоре“, „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – Стара
Загора, „ВИВАКОМ – БТК“ – ЕАД, „Напоителни системи“ – ЕАД – Централно управление,
и „Напоителни системи“ – к лон Горна Ту нджа – Стара Загора, решения от протоколи на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика при Министерството на регионалното развитие и благоустройството № УТАТУ-01-02-26/27.11.2018 г. и
№ УТАТУ-01-02-09/21.02.2019 г., Заповед № РД02-15-12 от 18.01.2019 г. (т. 3 и 7) на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за предоставяне на изпълнението на функции
по ЗУТ одобрявам проект за подробен устройствен план – парцеларен план за землището на
с. Еленино и изменение на план за регулация
и застрояване на кв. 10 на с. Еленино, община
Стара Загора, област Стара Загора, и изменение на плана за улична регулация от о.т. 14 –
о.т. 15 – о.т. 35 – о.т. 34 и от о.т. 15 – о.т. 16, създаване на нова улица от о.т. 34 – нова о.т. 35а –
нова о.т. 35в – нова о.т. 35г и ново трасе в
уличен участък от нова о.т. 15а – нова о.т. 15б
за Подобект 18 „Пътен прелез на км 100+113“
за изграждане на пътен надлез на км 99+989
от Позиция 2: „Премахване на прелезите и
изграждане на надлези/подлези за жп участък
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Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация
на железопътния у частък Пловдив – Бу ргас,
Фаза 2“, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуа лни я кодекс настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Административния съд – Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването є чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
1908
ЗАПОВЕД № РД-02-15-45
от 5 март 2019 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 2:
„Премахване на прелезите и изграж дане на
надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния
участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, е необходимо
изграждането на нов пътен подлез – Подобект 17
на територията на землището на с. Християново,
община Стара Загора, област Стара Загора, за
осигуряване на транспортен достъп до териториите от двете страни на железопътната линия.
Железопътната магистрала „Пловдив – Бургас“,
посочена в приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1
от Наредбата за категоризация на железопътните
линии, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци
от линии от 2001 г., представлява национален
обект по смисъла на § 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния
транспорт като елемент на Трансевропейската
железопътна мрежа. Предвид това на основание
§ 25 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията
(ЗИДЗУТ) (ДВ, бр. 1 от 2019 г.), чл. 129, ал. 3,
т. 2, буква „б“, предложение второ, и буква „в“,
предложение второ, и ал. 4 и чл. 136, ал. 1 във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и 3  и ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 1 и 5, чл. 64, ал. 5 и чл. 75, ал. 1 от
ЗУ Т, за я в лен ие на Държ а вно п р ед п ри я т ие
„Национална компания „Железопътна инфрас т ру к т у ра“ с вх. № АУ14 -10(13)/22.03.2018 г.
(изх. № Ж И-109 0 8/2 0.03.2 018 г.), доп ъ л нено
с в х . № АУ14 -10 (27)/19.0 6.2 018 г., № АУ14 10(36)/17.10.2018 г., № АУ14-10(40)/26.11.2018 г.
в х . № АУ14 -10 (4 6)/21.1 2 . 2 018 г. и № АУ14 10(61)/31.01.2019 г., Заповед № РД-02-15-10 от
1.02.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработване на подробен устройствен
план (ПУП), разгласена по реда на чл. 124б от
ЗУТ; извършено съобщаване на изработения
проект за ПУП в „Държавен вестник“, бр. 52
о т 2016 г., за П У П – парцеларен п лан, и в
бр. 75 от 2016 г., за ПУП – изменение на плана
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за регулация и застрояване, доказателства за
извършено обявяване по реда на чл. 128, ал. 2
от ЗУТ и актове от 9.08.2016 г. и от 28.10.2016 г.,
Удо с т ов ер ен ие № 2 5 -112 859/2 6.0 7.2 018 г. з а
проверка и съгласуване на ПУП от Службата
по геодезия, картография и кадастър – Стара
Загора, по чл. 55, ал. 3 от Закона за кадастъра
и имотния регистър във връзка с § 8, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Решение
№ ЕО-3 от 6.04.2014 г. на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ), писма № ЕО39/22.12.2016 г. и № ЕО-39/28.12.2016 г. на МОСВ,
Решение на Комисията за земеделските земи
при Министерството на земеделието, храните
и горите (МЗХГ) № КЗЗ-04 от 16.03.2017 г., т. 9,
и писмо изх. № 70-97/30.06.2017 г. на дирекция
„Поз ем лен и о т ношен и я и комас а ц и я“ п ри
МЗХГ, Становище № 33-НН-1246/16.06.2016 г.
на М и н ис т ерс т во т о на к ул т у рата, Зд ра вно
з а к л ючен ие и з х . № АУ-2 6 01/5.0 7.2 016 г. н а
Регионалната здравна инспекция – Пловдив,
писмо изх. № ПУ-10-8/31.07.2017 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“,
писма на Община Стара Загора изх. № 10-117684/14.07.2017 г. във връзка с чл. 112, ал. 2,
т. 12 от ЗУ Т и изх. № 10-11-8127/25.07.2017 г.
по чл. 63, ал. 4 от ЗУТ относно картотекирана
рас т и т е л но с т, с ъглас у ва не с ъ с: М и н ис т ер ството на отбраната с писмо рег. № 14- 0 0 196/17.07.2017 г., Министерството на вътрешните
работи с писма рег. № 812100-11075/29.05.2017 г.,
Държ а вн а а г ен ц и я „Ра з у зн а ва не“ с п исмо
р е г. № 1 2 -2 7 3 5/ 2 6 .11 . 2 018 г. (в х . № А У14 10(42)/27.11.2018 г.), Държавна агенция „Национална сигурност“ с писмо № Д-707/29.03.2018 г.,
„ Ге о з а щ и т а“ – Е О ОД – П е р н и к , с п и с м о
№ 21/31.01.2018 г., съгласуване с експлоатационните предприятия: „Електроенергиен системен
оператор“ – ЕАД, „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД – КЕЦ „Загоре“, „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – Стара Загора,
„ВИВАКОМ – БТК“ – ЕАД, решения от протоколи на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при
Министерството на регионалното развитие и благоустройството № УТАТУ-01-02-26/27.11.2018 г. и
№ УТАТУ-01-02-09/21.02.2019 г., Заповед № РД02-15-12 от 18.01.2019 г. (т. 3 и 7) на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за предоставяне на изпълнението на функции
по ЗУТ одобрявам проект за подробен устройствен план – парцеларен план за землището на
с. Християново, община Стара Загора, област
Стара Загора, и изменение на план за регулация и застрояване на с. Християново, община
Стара Загора, област Стара Загора, за кв. 1, 4,
79 и 80 и на имот „за жп транспорт“, изменение
на плана за улична регулация от о.т. 170 – о.т.
171 – о.т. 132 – о.т. 131 – о.т. 130, от о.т. 169 – о.т.
171, от о.т. 124 – о.т. 123 и от о.т. 123 – о.т. 123б,
от о.т. 124а – о.т. 124 и създаване на нови ули-
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ци: от нова о.т. 170a – нова о.т. 170b – нова о.т.
170w – нова о.т. 170g – нова о.т. 170d, от нова
о.т. 123е – нова о.т. 124d – о.т. 124а, образуване
на задънени улици от о.т. 169 – нова о.т. 171а,
от нова о.т. 170а – нова о.т. 170е – нова о.т. 170v,
от нова о.т. 130а – нова о.т. 131а, от нова о.т.
123g – нова о.т. 123d, от о.т. 124а – нова о.т. 124g,
от нова о.т. 123w – път в извънурбанизираната
територия, и за Подобект 17 „Пътен прелез на
км 97+617“ за изграждане на пътен надлез на км
97+631 от Позиция 2: „Премахване на прелезите
и изграждане на надлези/подлези за жп участък
Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на
железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза
2“, съгласно приетите и одобрени текстови и
графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс настоящата заповед подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Стара Загора, в 14-дневен
срок от обнародването є чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
1909
ЗАПОВЕД № РД-02-15-46
от 5 март 2019 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 2:
„Премахване на прелезите и изграж дане на
надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния
участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, е необходимо
изграждането на нов пътен надлез – Подобект 16
на територията на землището на с. Калояновец,
община Стара Загора, област Стара Загора, за
осигуряване на транспортен достъп до териториите от двете страни на железопътната линия.
Железопътната магистрала „Пловдив – Бургас“,
посочена в приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1
от Наредбата за категоризация на железопътните
линии, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци
от линии от 2001 г., представлява национален
обект по смисъла на § 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния
транспорт като елемент на Трансевропейската
железопътна мрежа. Предвид това на основание
§ 25 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията
(ЗИДЗУТ) (ДВ, бр. 1 от 2019 г.), чл. 129, ал. 3,
т. 2, буква „б“, предложение второ, и буква „в“,
предложение второ, и ал. 4 и чл. 136, ал. 1 във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 1 и 5, чл. 64, ал. 5 и чл. 75, ал. 1 от ЗУТ,
заявление на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
с вх. № АУ14-10(13)/22.03.2018 г. (изх. № ЖИ10908/20.03.2018 г.), допълнено с вх. № АУ1410(27)/19.06.2018 г., № АУ14-10(36)/17.10.2018 г.,
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№ А У 14 -1 0 (4 0)/ 2 6 .11 . 2 0 1 8 г. , в х . № А У 14 10(46)/21.12.2018 г. и № АУ14-10(61)/31.01.2019 г.,
Заповед № РД-02-15-10 от 1.02.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработване на
подробен устройствен план (ПУП), разгласена по
реда на чл. 124б от ЗУТ; извършено съобщаване
на изработения проект за ПУП в „Държавен
вестник“, бр. 52 от 2016 г., за ПУП – парцеларен
план, и в бр. 75 от 2016 г., за ПУП – изменение на
плана за регулация и застрояване, доказателства
за извършено обявяване по реда на чл. 128, ал. 2
от ЗУТ и актове от 9.08.2016 г. и от 28.10.2016 г.,
Удо с т овер ен ие № 2 5 -112 851/2 6.0 7.2 018 г. з а
проверка и съгласуване на ПУП от Службата
по геодезия, картография и кадастър – Стара
Загора, по чл. 55, ал. 3 от Закона за кадастъра
и имотния регистър във връзка с § 8, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Решение
№ ЕО-3 от 6.04.2014 г. на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ), писма № ЕО39/22.12.2016 г. и № ЕО-39/28.12.2016 г. на МОСВ,
Решение на Комисията за земеделските земи
при Министерството на земеделието, храните
и горите (МЗХГ) № КЗЗ- 04 от 16.03.2017 г.,
т. 9, и писмо изх. № 70-97/30.06.2017 г. на дирекция „Поземлени отношения и комасация“
при МЗХГ, писмо № 1511/27.06.2016 г. на ТП
„Държавно горско стопанство – Стара Загора“,
при „Югоизточно държавно предприятие“ – ДП
Сливен, Становище № 33-НН-1246/16.06.2016 г.
на М и н ис т ерс т во т о на к ул т у рата, Зд ра вно
з а к л ючен ие и з х . № АУ-2 6 01/5.0 7.2 016 г. н а
Регионалната здравна инспекция – Пловдив,
писмо изх. № ПУ-10-8/31.07.2017 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“,
писма на Община Стара Загора изх. № 10-117684/14.07.2017 г. във връзка с чл. 112, ал. 2,
т. 12 от ЗУ Т и изх. № 10-11-8127/25.07.2017 г.
по чл. 63, ал. 4 от ЗУТ относно картотекирана
рас т и т е л но с т, с ъглас у ва не с ъ с: М и н ис т ер ството на отбраната с писмо рег. № 14- 0 0 196/17.07.2017 г., Министерството на вътрешните
работи с писмо рег. № 812100-11075/29.05.2017 г.,
Държ а вн а а г ен ц и я „Ра з у зн а ва не“ с п исмо
р е г. № 1 2 -2 7 3 5/ 2 6 .11 . 2 018 г. (в х . № А У14 10(42)/27.11.2018 г.), Държавна агенция „Национална сигурност“ с писмо № Д-707/29.03.2018 г.,
„ Ге о з а щ и т а“ – Е О ОД – П е р н и к , с п и с м о
№ 21/31.01.2018 г., съгласуване с експлоатационните предприятия: „Електроенергиен системен
оператор“ – ЕАД, „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД – КЕЦ „Загоре“, „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – Стара Загора,
„ВИВАКОМ – БТК“ – ЕАД, решения от протоколи на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при
Министерството на регионалното развитие и благоустройството № УТАТУ-01-02-26/27.11.2018 г. и
№ УТАТУ-01-02-09/21.02.2019 г., Заповед № РД02-15-12 от 18.01.2019 г. (т. 3 и 7) на министъра
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на регионалното развитие и благоустройството
за предоставяне на изпълнението на функции
по ЗУТ одобрявам проект за подробен устройствен план – парцеларен план за землището на
с. Калояновец и изменение на план за регулация
и застрояване на с. Калояновец, община Стара
Загора, област Стара Загора, за кв. 15 и 32 и
на имоти „за озеленяване“, изменение на плана
за улична регулация: от о.т. 47 – о.т. 46 – о.т.
45 – о.т. 36 и образуване на нов уличен участък
от о.т. 47 – нова о.т. 46а – нова о.т. 45а – нова
о.т. 45б, от о.т. 44 – о.т. 46 и от о.т. 47 – о.т. 52
и образуване на задънени улици от о.т. 44 – о.т.
44а и от о.т. 47 – нова о.т. 47а за Подобект 16
„Пътен прелез на км 92+598“ за изграждане на
пътен надлез на км 92+702 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/
подлези за жп участък Пловдив – Бургас“, от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, съгласно приетите и
одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуа лни я кодекс настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Административния съд – Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването є чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
1924
ЗАПОВЕД № РД-02-15-47
от 5 март 2019 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 2:
„Премахване на прелезите и изграж дане на
надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния
участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, е необходимо
изграждането на нов пътен надлез – Подобект 15
на територията на землището на с. Михайлово,
община Стара Загора, област Стара Загора, за
осигуряване на транспортен достъп до териториите от двете страни на железопътната линия.
Железопътната магистрала „Пловдив – Бургас“,
посочена в приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1
от Наредбата за категоризация на железопътните
линии, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци
от линии от 2001 г., представлява национален
обект по смисъла на § 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния
транспорт като елемент на Трансевропейската
железопътна мрежа. Предвид това на основание
§ 25 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията
(ЗИДЗУТ) (ДВ, бр. 1 от 2019 г.), чл. 129, ал. 3,
т. 2, буква „б“, предложение второ, и буква
„в“, предложение второ, и ал. 4 във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 64, ал. 5 и чл. 75, ал. 1

ВЕСТНИК

БРОЙ 24

от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
заявление на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
с вх. № АУ14-10(13)/22.03.2018 г. (изх. № ЖИ10908/20.03.2018 г.), допълнено с вх. № АУ1410(27)/19.06.2018 г., № АУ14-10(36)/17.10.2018 г.,
№ А У 14 -1 0 (4 0)/ 2 6 .11 . 2 0 1 8 г. , в х . № А У 14 10(46)/21.12.2018 г. и № АУ14-10(61)/31.01.2019 г.,
Заповед № РД-02-15-10 от 1.02.2016 г. на заместник-минист ъра на регионалното развитие и
благоустройството за разрешаване изработване
на подробен устройствен план (ПУП), разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ; извършено
съобщаване на изработения проект за ПУП
в „Държавен вестник“, бр. 52 от 2016 г., доказателства за извършено обявяване по реда
на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и акт от 9.08.2016 г.,
Удо с т овер ен ие № 2 5 -112 8 45/2 6.0 7.2 018 г. з а
проверка и съгласуване на ПУП от Службата
по геодезия, картография и кадастър – Стара
Загора, по чл. 55, ал. 3 от Закона за кадастъра
и имотния регистър във връзка с § 8, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Решение
№ ЕО-3 от 6.04.2014 г. на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ), писма № ЕО39/22.12.2016 г. и № ЕО-39/28.12.2016 г. на МОСВ,
Решение на Комисията за земеделските земи
при Министерството на земеделието, храните
и горите (МЗХГ) № КЗЗ-04 от 16.03.2017 г., т. 9,
и писмо изх. № 70-97/30.06.2017 г. на дирекция
„Поземлени отношения и комасация“ при МЗХГ,
Становище № 33-НН-1246/16.06.2016 г. на Министерството на културата, Здравно заключение изх.
№ АУ-2601/5.07.2016 г. на Регионалната здравна
инспек ци я – Пловдив, писмо изх. № П У-10 8/31.07.2017 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, писмо на Община Стара
Загора изх. № 10-11-7684/14.07.2017 г. във връзка с
чл. 112, ал. 2, т. 12 от ЗУТ, съгласуване със: Министерството на отбраната с писмо рег. № 14-00196/17.07.2017 г., Министерството на вътрешните
работи с писмо рег. № 812100-11075/29.05.2017 г.,
Държ а вн а а г ен ц и я „Ра з у зн а ва не“ с п исмо
р е г. № 1 2 -2 7 3 5/ 2 6 .11 . 2 018 г. (в х . № А У14 10(42)/27.11.2018 г.), Държавна агенция „Национална сигурност“ с писмо № Д-707/29.03.2018 г.,
„ Ге о з а щ и т а“ – Е О ОД – П е р н и к , с п и с м о
№ 21/31.01.2018 г., съгласуване с експлоатационните предприятия: „Електроенергиен системен
оператор“ – ЕАД, „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД – КЕЦ „Загоре“, „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – Стара Загора,
„ВИВАКОМ – БТК“ – ЕАД, решения от протоколи на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при
Министерството на регионалното развитие и благоустройството № УТАТУ-01-02-26/27.11.2018 г. и
№ УТАТУ-01-02-09/21.02.2019 г., Заповед № РД02-15-12 от 18.01.2019 г. (т. 3) на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
предоставяне на изпълнението на функции по

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

ЗУТ одобрявам проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за землището на с. Михайлово, община Стара Загора, област Стара
Загора, за Подобект 15 „Пътен прелез на км
85+083“ за изграждане на пътен надлез на км
85+106 от Позиция 2: „Премахване на прелезите
и изграждане на надлези/подлези за жп участък
Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на
железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза
2“, съгласно приетите и одобрени текстови и
графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуа лни я кодекс настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Административния съд – Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването є чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
1910
ЗАПОВЕД № РД-02-15-48
от 5 март 2019 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 2:
„Премахване на прелезите и изграж дане на
надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния
участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, е необходимо
изграждането на нов пътен надлез – Подобект 14
на територията на землищата на с. Горно Ботево и с. Дълбоки, община Стара Загора, област
Стара Загора, за осигуряване на транспортен
достъп до териториите от двете страни на железопътната линия. Железопътната магистрала
„Пловдив – Бургас“, посочена в приложение № 1
към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за категоризация на железопътните линии, включени в
железопътната инфраструктура, и закриване на
отделни линии или участъци от линии от 2001 г.,
представлява национален обект по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от
Закона за железопътния транспорт като елемент на Трансевропейската железопътна мрежа.
Предвид това на основание § 25 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ) (ДВ, бр. 1
от 2019 г.), чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“, предложение второ, и буква „в“, предложение второ,
и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 64,
ал. 5 и чл. 75, ал. 1 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), заявление на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ с вх. № АУ14-10(13)/22.03.2018 г.
(изх. № Ж И-109 0 8/2 0.03.2 018 г.), доп ъ л нено
с в х . № АУ14 -10 (27)/19.0 6.2 018 г., № АУ14 10(36)/17.10.2018 г., № АУ14-10(40)/26.11.2018 г.,
№ А У 1 4 -1 0 (4 6 ) / 2 1 . 1 2 . 2 0 1 8 г. и № А У 1 4 10(61)/31.01.2019 г., Заповед № РД-02-15-10 от
1.02.2016 г. на заместник-министъра на регионал-
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ното развитие и благоустройството за разрешаване изработване на подробен устройствен план
(ПУП), разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ;
извършено съобщаване на изработения проект
за ПУП в „Държавен вестник“, бр. 52 от 2016 г.,
доказателства за извършено обявяване по реда
на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и акт от 9.08.2016 г.,
Удостоверение № 25-112819/26.07.2018 г. за проверка и съгласуване на ПУП от Службата по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора,
по чл. 55, ал. 3 от ЗКИР във връзка с § 8, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби на
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Решение
№ ЕО-3 от 6.04.2014 г. на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ), писма № ЕО39/22.12.2016 г. и № ЕО-39/28.12.2016 г. на МОСВ,
Решение на Комисията за земеделските земи
при Министерството на земеделието, храните
и горите (МЗХГ) № КЗЗ-04 от 16.03.2017 г., т. 9,
и писмо изх. № 70-97/30.06.2017 г. на дирекция
„Поземлени отношения и комасация“ при МЗХГ,
Становище № 33-НН-1246/16.06.2016 г. на Министерството на културата, Здравно заключение изх.
№ АУ-2062/31.05.2016 г. на Регионалната здравна
инспек ци я – Пловдив, писмо изх. № П У-10 8/31.07.2017 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, писмо на Община Стара
Загора изх. № 10-11-7684/14.07.2017 г. във връзка с
чл. 112, ал. 2, т. 12 от ЗУТ, съгласуване със: Министерството на отбраната с писмо рег. № 14-00196/17.07.2017 г., Министерството на вътрешните
работи с писмо рег. № 812100-11075/29.05.2017 г.,
Държ а вн а а г ен ц и я „Ра з у зн а ва не“ с п исмо
р е г. № 1 2 -2 7 3 5/ 2 6 .11 . 2 018 г. (в х . № А У14 10(42)/27.11.2018 г.), Държавна агенция „Национална сигурност“ с писмо № Д-707/29.03.2018 г.,
„ Ге о з а щ и т а“ – Е О ОД – П е р н и к , с п и с м о
№ 21/31.01.2018 г., съгласуване с експлоатационните предприятия: „Електроенергиен системен
оператор“ – ЕАД, „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД – КЕЦ „Загоре“, „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – Стара Загора,
„ВИВАКОМ – БТК“ – ЕАД, решения от протоколи на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при
Министерството на регионалното развитие и благоустройството № УТАТУ-01-02-26/27.11.2018 г. и
№ УТАТУ-01-02-09/21.02.2019 г., Заповед № РД02-15-12 от 18.01.2019 г. (т. 3) на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
предоставяне на изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за землищата на с. Горно Ботево и с. Дълбоки, община Стара Загора,
област Стара Загора, за Подобект 14 „Пътен
прелез на км 119+450“ за изграждане на пътен
надлез на км 119+453 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/
подлези за жп участък Пловдив – Бургас“, от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
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Пловдив – Бургас, Фаза 2“, съгласно приетите и
одобрени текстови и графични части,  представляващи неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуа лни я кодекс настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Административния съд – Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването є чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
1911
ЗАПОВЕД № РД-02-15-49
от 5 март 2019 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 2:
„Премахване на прелезите и изграж дане на
надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния
участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, е необходимо
изграждането на нов пътен подлез – Подобект 13
на територията на землищата на с. Калитиново
и с. Хрищени, община Стара Загора, област
Стара Загора, за осигуряване на транспортен
достъп до териториите от двете страни на железопътната линия. Железопътната магистрала
„Пловдив – Бургас“, посочена в приложение № 1
към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за категоризация на железопътните линии, включени в
железопътната инфраструктура, и закриване на
отделни линии или участъци от линии от 2001 г.,
представлява национален обект по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от
Закона за железопътния транспорт като елемент на Трансевропейската железопътна мрежа.
Предвид това на основание § 25 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ) (ДВ, бр. 1
от 2019 г.), чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“, предложение второ, и буква „в“, предложение второ,
и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 64,
ал. 5 и чл. 75, ал. 1 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), заявление на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ с вх. № АУ14-10(13)/22.03.2018 г.
(изх. № Ж И-109 0 8/2 0.03.2 018 г.), доп ъ л нено
с в х . № АУ14 -10 (27)/19.0 6.2 018 г., № АУ14 10(36)/17.10.2018 г., № АУ14-10(40)/26.11.2018 г.,
в х . № А У14 -10 (4 6)/21.1 2 . 2 018 г. и № А У14 10(61)/31.01.2019 г., Заповед № РД-02-15-10 от
1.02.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработване на подробен устройствен план
(ПУП), разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ;
извършено съобщаване на изработения проект
за ПУП в „Държавен вестник“, бр. 52 от 2016 г.,
доказателства за извършено обявяване по реда
на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и акт от 9.08.2016 г.,
Удо с т овер ен ие № 2 5 -112 8 0 4/2 6.0 7.2 018 г. з а
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проверка и съгласуване на ПУП от Службата
по геодезия, картография и кадастър – Стара
Загора, по чл. 55, ал. 3 от Закона за кадастъра
и имотния регистър във връзка с § 8, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Решение
№ ЕО-3 от 6.04.2014 г. на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ), писма № ЕО39/22.12.2016 г. и № ЕО-39/28.12.2016 г. на МОСВ,
Решение на Комисията за земеделските земи
при Министерството на земеделието, храните
и горите (МЗХГ) № КЗЗ-04 от 16.03.2017 г., т. 9,
и писмо изх. № 70-97/30.06.2017 г. на дирекция
„Поземлени отношения и комасация“ при МЗХГ,
Становище № 33-НН-1246/16.06.2016 г. на Министерството на културата, Здравно заключение изх.
№ АУ-2602/31.05.2016 г. на Регионалната здравна
инспек ци я – Пловдив, писмо изх. № П У-10 8/31.07.2017 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, писма на Община Стара
Загора изх. № 10-11-7684/14.07.2017 г. във връзка с
чл. 112, ал. 2, т. 12 от ЗУТ, съгласуване със: Министерството на отбраната с писмо рег. № 14-00196/17.07.2017 г., Министерството на вътрешните
работи с писмо рег. № 812100-11075/29.05.2017 г.,
Държ а вн а а г ен ц и я „Ра з у зн а ва не“ с п исмо
р е г. № 1 2 -2 7 3 5/ 2 6 .11 . 2 018 г. (в х . № А У14 10(42)/27.11.2018 г.), Държавна агенция „Национална сигурност“ с писмо № Д-707/29.03.2018 г.,
„ Ге о з а щ и т а“ – Е О ОД – П е р н и к , с п и с м о
№ 21/31.01.2018 г., съгласуване с експлоатационните предприятия: „Електроенергиен системен
оператор“ – ЕАД, „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД – КЕЦ „Загоре“, „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – Стара Загора,
„ВИВАКОМ – БТК“ – ЕАД, решения от протоколи на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при
Министерството на регионалното развитие и благоустройството № УТАТУ-01-02-26/27.11.2018 г. и
№ УТАТУ-01-02-09/21.02.2019 г., Заповед № РД02-15-12 от 18.01.2019 г. (т. 3) на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
предоставяне на изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за землищата на с. Калитиново и с. Хрищени, община Стара Загора,
област Стара Загора, за Подобект 13 „Пътен
прелез на км 115+115“ за изграждане на пътен
подлез на км 114+711 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/
подлези за жп участък Пловдив – Бургас“, от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, съгласно приетите и
одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс настоящата заповед подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред Ад-
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министративния съд – Стара Загора, в 14-дневен
срок от обнародването є чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
1912

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 53-21
от 29 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на довеждащ
водопровод, част от деривация „Камчия-север“, в участъка от РШ „Рудник“ в землището
на к в. Р у дник, Бу ргас, до РШ „От к лонение
за напорен водоем „Изгрев“ в землището на
гр. Бургас съгласно черните, червените и зeлените линии и надписи върху плана с таблица
на засегнатите от трасето и сервитута на съоръжението имоти, който е неразделна част от
настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет –
гр. Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
К. Луков
1875
РЕШЕНИЕ № 53-22
от 29 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) за ПИ с идентификатор 07079.602.327 по КК на гр. Бургас, кв. 44,
по плана на ж.к. Славейков, с който за имота
се обособява нов УПИ V-778, отреден за ПИ с
проектен идентификатор 07079.602.778 по КК, с
функционално отреждане „за смесено строителство“, с приложен  коефициент на редукция 12 %,
единен за одобрения ПУП на ж.к. Славейков,
Бургас, в устройствена зона Жг1 с устройствени показатели за застрояване, както следва:
Пл.застр. – до 50 %, Кинт. – до 2,5, височина – до
24 м (8 ет.), и озеленяване – мин. 40 %, съгласно
черните, сините, червените и зелените линии и
надписи върху приложения проект и таблицата
с баланс на територията, които са неразделна
част от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда
на ч л. 215, а л. 4 о т ЗУ Т ч р е з Общ и нск и я
съвет – г р. Бу ргас, п ред А дм инист рат ивни я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
К. Луков
1876

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9   

ОБЩИНА КЪРДЖ АЛИ
РЕШЕНИЕ № 23
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 1 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кърджали, одобрява изменение на
ОУП за част от кв. Студен кладенец, засягащо кв. 107, 109, 109а, 122, 123 и 136 по плана
на гр. Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
1918
РЕШЕНИЕ № 24
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 1 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кърджали, одобрява изменение на
ОУП в частта на УПИ ХV, кв. 231 по плана на
„Стара градска част“, гр. Кърджали, с което се
променя зоната на застрояване от обществено
обслужваща (Оо) в смесена централна (Ц).
Председател:
Р. Мустафа
1919

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 187
от 29 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземен електропровод за изместване на въздушна кабелна линия
в местността Мараша по КККР на землище
гр. Пазарджик, област Пазарджик, преминаващо
през имоти, общинска и частна собственост,
както следва:
Трасето на провода, предмет на парцеларния
план, започва от т. 2 на одобрения ПУП – ПП с
Решение № 25 от 30.01.2017 г., взето с протокол
№ 1 на ОбС – гр. Пазарджик, преминава през
ПИ 55155.25.1 – изоставена орна земя (общинска
собственост), ПИ 55155.25.3 и ПИ 55155.25.4 с
НТП нива (собственост на инвеститора), ПИ
55155.25.7 – полски път, преминава през него и
достига нов стълб на ВЛ, подменящ съществуващия ЖР № 5, който следва да бъде захранен
съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути
и регистъра на засегнатите имоти.
Дължината на проектното трасе е 241 м, попадащо в имоти – общинска и частна собственост.
Засегнатата със сервитута площ е 0,153 дка
имоти – общинска собственост, и 0,327 дка
имоти – частна собственост (собственост на
инвеститора).

1874

Председател:
Х. Харалампиев
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72. – Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз на основание чл. 12, т. 4 от Закона
за съсловната организация на магистър-фармацевтите обнародва:
СПИСЪК
с имената на магистър-фармацевтите, регистрирани да упражняват професията към 1 март 2019 г.
РФК Благоевград
Име
Презиме
Фамилия
УИН
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Мария
Любомирова
Атанасова
2210004771 Редовен член
Венера
Йорданова
Муташка
2210000284 Редовен член
Сийка
Иванова
Златкова
0110000195 Редовен член
Донка
Иванова
Иванова
0310000079 Редовен член
Виолетка
Велкова
Терзиева
0110000278 Редовен член
Веселка
Илиева
Гаврилова
0610000140 Редовен член
Стоянка
Иванова
Трушева
2210001860 Редовен член
Ани
Стоянова
Евтимова
0110000091 Редовен член
Зейнеп
Шейнурова
Моллова
0110000254 Редовен член
Цветелина
Нанова
Атанасова
0110000275 Редовен член
Катина
Антонова
Илчова
0110000238 Редовен член
Михаела
Цветанова
Рачева
0310000493 Редовен член
Жулиана
Бориславова
Мусова
0110000277 Редовен член
Ваня
Ангелова
Николова
0110000271 Редовен член
Ина
Иванова
Загорчина
0110000276 Редовен член
Анелия
Маринова
Миразчийска
0110000279 Редовен член
РФК Бургас
Име
Презиме
Фамилия
УИН
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Донка
Ангелова
Караиванова
2210000631 Редовен член
Мери
Хрант
Балаян
1610000271 Отчислен
Петя
Александрова
Дайска
0210000298 Редовен член
Мари
Михран
Йоцова
0210000090 Отчислен
Хайк
Кеворк
Манукян
0210000053 Починал
Людмил
Асенов
Кръстев
1410000119 Редовен член
Веселина
Николаева
Богоева
0210000080 Редовен член
Слава
Ананиева
Жлебинкова
0210000033 Починал
Олга
Хубенова
Николова
1610000314 Починал
Мария
Йорданова
Янкова
1610000251 Доброволен член
Диана
Александрова
Пенева
1610000094 Починал
Маргарита
Костадинова
Николова
1610000839 Редовен член
Веселин
Иванов
Джелепов
0210000413 Редовен член
Салвия
Валентинова
Кирякова
2210004515 Редовен член
Стефанка
Светославова
Петрова
1310000110 Редовен член
Цветан
Димитров
Соколов
0910000033 Редовен член
Пенка
Драганова
Герджикова
0210000232 Редовен член
Ирина
Стоянова
Куцомерова-Тончева
0210000026 Отчислен
Йорданка
Борисова
Иванова
2210003386 Редовен член
Елена
Петрова
Милиева
0210000473 Починал
Ирина
Ивановна
Цветанова
1610000173 Редовен член
Стефка
Спасова
Пенчева-Гюрова
0210000436 Редовен член
Мирослав
Калинов
Примов
0210000179 Редовен член
Стефан
Раднев
Стефанов
0310000266 Редовен член
Преслав
Тодоров
Павлов
0210000224 Редовен член
Стела
Димитрова
Стоянова
0210000516 Редовен член
Николай
Тодоров
Герджиков
1610000817 Редовен член
Анна
Георгиева
Каменова
0210000513 Редовен член
Борислава
Василева
Мънева
0310000556 Редовен член
Силвия
Станчева
Стоянова
0210000518 Редовен член
Александър
Петков
Петков
0810000114 Редовен член
Васил
Василев
Белухов
0810000113 Редовен член
Стоян
Николаев
Чавдаров
2210003536 Редовен член

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

Име
Нора
Ирина
Деница
Борислава
Елиз
Ралица
Роси
Георги
Камелия
Юсеф
Олга

Презиме
Манолова
Димчева
Павлинова
Красимирова
Назифова
Симеонова
Ангелова
Димитров
Николаева
Мунир
Константиновна

Име
Иванка
Пенка
Анастасия
Димитричка
Тодорка
Стоянка
Петранка
Румяна
Румяна
Росица
Пенка
Веска
Валя
Лилия
Камелия
Тодорка
Галина
Надя
Женя
Живка
Мария
Златка
Светослава
Кристина
Сибел
Валентина
Анастасия
Ася
Силвия
Ирина
Веселина
Веселка
Ралица
Борислава
Илия
Радостина
Семра
Полина
Катя
Николай
Петър
Елица
Ниляй

Презиме
Христова
Петкова
Димитрова
Баева
Петрова
Георгиева
Христова
Николова
Димитрова
Радева
Щилионова
Пеева
Дечева
Георгиева
Димитрова
Кънева
Иванова
Бориславова
Янкова
Йорданова
Банкова
Иванова
Бойкова
Викторовна
Ертоп
Димитрова
Иванова
Хараланова
Георгиева
Красимирова
Иванова
Стоянова
Росенова
Галинова
Желев
Стоянова
Ертоп
Илиева
Величкова
Лъчезаров
Димитров
Александрова
Шабанова

ВЕСТНИК

Фамилия
Димитрова
Фотева
Михова
Бацова
Халилова
Симеонова
Христова
Генов
Николова
Абу Султан
Кибална
РФК Варна
Фамилия
Мавродиева
Йорданова
Йосифова
Андонова
Рогова
Динчева
Цветкова
Тодорова
Дудренова
Косева
Папазова
Христова
Стоянова
Трифонова
Райчанова
Стойкова
Йонкова
Хаджиева
Тенчева-Чакалова
Христова
Димитрова
Иванова
Тодинова
Лефтерова
Ханджиева
Дангова
Иванова
Илиева
Михайлова
Маринова
Джахангарди
Тодорова
Атанасова
Владимирова
Славов
Иванова
Ханджиева
Ангелова
Недева
Керанков
Коларов
Стойчев
Ризаева-Таир

С Т Р. 8 1   

УИН
0210000521
0210000523
0210000522
2210004721
0310000519
0210000519
0210000514
0210000517
0210000515
0210000520
0210000524

Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член

УИН
0310000115
0310000208
0310000002
0310000070
0310000285
0310000275
0310000212
0310000232
0310000230
0310000226
0310000209
0310000029
0310000020
0310000589
0310000129
0310000284
0310000041
0310000596
0310000097
0310000337
0310000595
0310000105
0310000244
0310000583
0310000435
0310000387
0310000452
0310000597
0310000250
0310000594
0310000357
1910000047
0310000585
0310000584
0310000456
0310000580
0310000389
0310000308
0310000590
0310000450
0310000367
0310000592
0310000437

Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Починал
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член

С Т Р.

82

Име
Биляна
Гюлден
Йорданка
Галина
Мирел
Пламена
Ралица
Евгени
Станимира
Максим
Василий
Мира
Елена
Десислава
Нихел
Ивета
Соня
Дияна
Станила
Нурел
Теодора
Симона
Енис
Силвана
Виктория
Мария
Ралица
Ели
Иван
Юмер

ДЪРЖАВЕН
Презиме
Демир
Петрова
Пламенова
Сейрани
Пламенова
Павлинова
Йовчев
Милчева
Степанов
Леонидович
Цветанова
Петрова
Костова
Седатова
Димитрова
Йорданова
Славова
Серьожева
Реджеб
Георгиева
Светомирова
Ирфан
Петрова
Станиславова
Красимирова
Станимирова
Наскова
Тодоров

Име
Йорданка
Венетка
Георги
Павлинка
Румен
Йорданка
Стела
Светлана
Надежда
Адриана
Силвия
Ралица

Презиме
Георгиева
Георгиева
Найденов
Тодорова
Иванов
Цанева
Стойкова
Димитрова
Ангелова
Христова
Милчева
Христова

Име
Ингрит
Ванина

Презиме
Радославова
Илко

Име
Савелия
Малина
Румяна
Татяна
Петър
Мария
Биляна

Презиме
Иванова
Атанасова
Петрова
Димитрова
Трифонов
Пламенова
Иванова

ВЕСТНИК

Фамилия
УИН
Црцороска-Добрева
2210002387
Мехмед
0310000394
Станева
0310000491
Василева
0310000473
Дилявер
1910000057
Дичева
0310000598
Лякова
0310000553
Атанасов
2210004883
Василева
0310000489
Банков
2210003474
Желясков
2210004856
Петкова
0310000576
Евдокимова
2210004824
Димитрова
0310000512
Джелилова
0310000577
Стоянова
0310000548
Иванова
0310000578
Сърбинова-Георгиева
0310000531
Стоева
0310000586
Мехмед
0310000574
Михайлова
1610000994
Михайлова
0310000579
Мехмед
0310000591
Петрова
0310000587
Иванова
0310000582
Куюджуклиева
0310000581
Паунова
0310000593
Червенкова
0310000575
Енев
0310000599
Яйла
0310000588
РФК Велико Търново
Фамилия
УИН
Славова
0410000072
Пейнекова
0410000022
Димитров
0410000036
Стефанова
0410000122
Манджуков
0410000197
Ламбева
0410000224
Ганчева
0410000194
Денева
2210001730
Михайлова
0410000207
Енчева
2210003530
Кунева
0410000205
Събева
0410000216
РФК Видин
Фамилия
УИН
Георгиева
0510000097
Бушева
0510000098
РФК Враца
Фамилия
УИН
Гивешка
0610000103
Ангелова
0610000057
Нецева
0610000101
Ценова
0610000112
Берковски
0110000027
Иванова
0610000169
Цонева
0610000168

БРОЙ 24
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Починал
Отчислен
Починал
Редовен член
Починал
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Отчислен
Отчислен
Починал
Доброволен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

Име
Пенчо
Кинка
София
Делиан
Велемира
Димитър
Веселина

Презиме
Маринов
Димитрова
Георги
Ламбрев
Цонева
Русев
Цветанова

Име
Живка
Любомир
Стефка
Димитър
Михаела
Родика
Зорница
Зорница
Деница
Боряна
Владимир
Джена
Марсел

Презиме
Желязкова
Маринов
Иванова
Иванов
Александрова
Георгиевна
Николаева
Янакиева
Стефкова
Николаева
Атанасов
Джавит
Риад-Шокри

Име
Небесна
Мустафа
Христина
Маргарита
Гюлшен
Виктория
Енис
Берфу

Презиме
Сабинова
Хайрула
Георгиева
Маринова
Хълми
Ицкова
Йълмаз
Илхан

Име
Богомил
Йорданка
Валентин
Иван
Десислава
Драгана
Симеон
Татяна

Презиме
Евтимов
Александрова
Александров
Ненов
Валентинова

Име
Мария
Мирослав

Презиме
Романиевна
Колев

Име
Юлия
Димитрана
Оля
Маня
Уляна
Стефан
Димитър
Венислава

Презиме
Георгиева
Дикова
Владимирова
Цветанова
Живкова
Николов
Трифонов
Петрова

Светославов
Филатовна

ВЕСТНИК

РФК Габрово
Фамилия
Пенчев
Велева
Делуди
Делчев
Христова
Тонев
Иванова

УИН
0710000069
0710000125
0710000096
1510000024
0710000008
0710000128
0710000129

РФК Добрич
Фамилия
УИН
Стайкова
0810000010
Димитров
0310000397
Господинова
0310000269
Димитров
2210004152
Циброва
0310000328
Кара
2710000106
Пачева
0810000087
Попова
0810000104
Денева
0310000312
Ганева
0810000086
Кавалджиев
0810000116
Ялчън
0310000560
Бергауи
0810000115
РФК Кърджали
Фамилия
УИН
Хаджиева
0910000097
Реджеб
0910000098
Драганова
2210002358
Бартошек
0910000096
Алиосман
0910000095
Коджабоюкова
0210000500
Ахмед
1610000937
Балканлъ
0910000094
РФК Кюстендил
Фамилия
УИН
Петров
1010000010
Минчева
1010000044
Гонев
1010000134
Марев
2210000841
Георгиева
1010000125
Велинова
1010000142
Георгиев
1010000143
Кашкина
0210000479
РФК Ловеч
Фамилия
УИН
Везломцева
1110000116
Илиев
1110000029
РФК Монтана
Фамилия
УИН
Ангелова
1210000117
Пенева
0510000016
Симеонова
1210000088
Манова
1210000042
Дамянова
1210000077
Николов
2210002832
Димитров
2310000031
Петрова
1210000103

С Т Р. 8 3   
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Починал
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Промяна 01.03.2018г.- 01.03.2019г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Доброволен член
Редовен член
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Редовен член
Починал
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Починал
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

Име
Стоянка
Мария
Минка
Райна
Калина
Жанета
Даниела
Мирослава
Ерсин
Николай
Гергана
Йордана
Полина

Презиме
Христова
Димитрова
Генчева
Бориславова
Георгиева
Петрова
Славчова
Юлиянова
Мюмюн
Иванов
Ангелова
Красимирова
Красимирова

Име
Вихра
Василка
Марица
Валентин
Илчо
Евелина
Илия
Анна
Елена
Ася

Презиме
Николова
Първанова
Асенова
Борисов
Паско
Василева
Николаев
Любомирова
Иванова
Емилова

Име
Никодимка
Александра
Теменужка
Емил
Йошка
Анушка
Мая
Тошко
Виолета
Иван
Иван
Николай
Инна

Презиме
Никодимова
Ивановна
Иванова
Маринов
Ганчева
Матеева
Живкова
Цветанов
Николова
Георгиев
Николаев
Цветанов
Цончева

Име
Стоян
Евгени
Иванка
Милка
Лидия
Полета
Манол
Станка
Стоянка
Райна
Недко
Ангел
Елена
Елисавета

Презиме
Михайлов
Иванов
Борисова
Данаилова
Николова
Владимирова
Паскалев
Русева
Георгиева
Николова
Дечев
Костадинов
Тодорова
Тодорова

ВЕСТНИК

РФК Пазарджик
Фамилия
УИН
Матакиева
1310000113
Кривошийска
1310000082
Герова
1310000177
Милкова
1310000181
Станева
2210000974
Пейчева
2210003590
Митева
1310000245
Доспатска
1310000179
Ибрям
0910000070
Атанасов
1310000207
Цветанова
1310000247
Темнилова
1310000246
Шуманова
1310000248
РФК Перник
Фамилия
УИН
Филипова
1410000017
Лазарова
1410000133
Драндарова
1410000063
Беров
2210002658
Бойков
1010000110
Владимирова-Тасева
1410000132
Митрев
2210003588
Минева
2210002967
Георгиева
1410000131
Митрева
2210003960
РФК Плевен
Фамилия
УИН
Екова
1510000044
Митева
1510000179
Кънчева
1510000042
Петров
2210003623
Рангелова
1510000149
Матеева
1510000211
Дачева
1510000071
Къшински
1510000056
Личкова
1510000174
Дзивков
2210000826
Банзурков
1110000107
Велчев
1510000212
Цонева
1510000210
РФК Пловдив
Фамилия
УИН
Атанасов
1610000720
Добрев
1610000113
Панайотова
1610000160
Мерджанова
1610000277
Митева
1610000205
Кошулева
1610000332
Димов
1610000224
Бялкова
1610000376
Ангелова
1610000387
Николова
1610000338
Гладичев
1610000287
Трендафилов
1310000210
Бойчева
1610000130
Илчева
1610000134

БРОЙ 24
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Редовен член
Доброволен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Починал
Починал
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Починал
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Отчислен

БРОЙ 24
Име
Николай
Маргарит
Маргарита
Ночка
Катя
Ганка
Стоилка
Мария
Тодор
Манол
Оля
Нина
Розалия
Маргарита
Розалина
Марияна
Стефка
Иванка
Стамена
Илияна
Деляна
Нина
Мария
Йорданка
Красимир
Любомир
Мюмюне
Надежда
Николай
Йорданка
Неджля
Данислава
Стоян
Мерсин
Нина
Христиана
Георги
Радостина
Марина
Христофор
Румяна
Диана
Любина
Невин
Рафие
Михаела
Радослав
Лидия
Ванина
Станислав
Съдака
Петър
Евгения
Диана
Мирослав
Весела
Ирена

ДЪРЖАВЕН
Презиме
Христов
Борисов
Иванова
Димова
Димитрова
Георгиева
Илинова
Борисова
Василев
Стоянов
Йорданова
Георгиева
Кирилова
Александрова
Александрова
Христова
Стоянова
Василева
Иванова
Радославова
Велиславова
Кунчева
Ангелова
Георгиева
Велинов
Валентинов
Айнур
Николаева
Малай
Илиева
Селимова
Илкова
Иванов
Тефък
Петкова
Славчева
Йордан
Валентинова
Хасан
Анелиев
Ясенова
Иванова
Георгиева
Мохамедова
Бахри
Валентинова
Николаев
Димитрова
Йовчева
Несторов
Басри
Йорданов
Мелик
Иванова
Митков
Атанасова
Николаева

ВЕСТНИК

Фамилия
Александров
Анастасов
Трайкова-Касърова
Борисова
Коларова
Гугова
Атларска
Ничинкова-Димитрова
Тодоров
Струнджев
Тодорова
Бакърджиева
Узунова
Сиракова-Спасова
Ангелова
Въкова
Самалиева
Димитрова
Минчева
Илиева
Нашева
Милеска
Караиванова
Попова
Макаков
Николов
Ангелова
Каналева
Митра
Бързакова-Йорданова
Наимова
Запрянова
Есев
Сали
Петкова-Маджоска
Савекова
Петров
Въкова
Ал Махамид Димитрова
Нетов
Бориславова
Мардачева-Василева
Спасова
Балтова-Темелкова
Садулла
Чавдарова
Ватев
Василева-Нончева
Стоянова
Фортунов
Дурали
Пазачев
Харутюнян
Кьолова
Колев
Папучарова
Кузова

УИН
1610000304
1610000229
1610000754
1610000313
1610000190
1610000072
1610000382
1610000244
1610000410
1610000225
1610000315
1610000308
1610000341
1610000670
1610000760
1610000267
0710000122
1610000161
1610000372
1610000172
1610000503
1610000311
1610000240
1610000179
1610000553
2710000100
1610000685
1610000846
1610000303
1610000632
1610000763
1610000627
1610000603
1610000622
1610000502
1610001005
1610000504
2210003053
1610000577
1610000794
1610001003
1610000695
1310000161
1610000644
1610000978
1610000971
1610000589
1610000879
1610000748
1610000981
1610000998
1610001007
1610000719
1610000968
2210003710
1610000786
1610000987

С Т Р. 8 5   
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член

С Т Р.

86

Име
Лили
Боряна
Цветелина
Николина
Мариела
Спаска
Алтънай
Александра
Пламена
Мариана
Димитър
Екатерина
Виолета
Галина
Бояна
Андромахи
Жеко
Недялка
Яна
Деница
Кремена
Катерина
Лидия
Станислава
Анна
Гергана
Мария
Симеон
Саня
Нели
Инна
Емилия
Кристине
Васка
Евелина
Хюлия
Юлияна
Деян
Анастасия
Мартин
Слава
Мария
Вероника
Жана
Мартина
Ася
Ангелики
Име

ДЪРЖАВЕН
Презиме
Иванова
Любомирова
Атанасова
Иванова
Иванова
Благоева
Бурхан
Янкова
Петрова
Величкова
Димитров
Евгениева
Василева
Тенчева
Драголюбова
Христос
Генов
Кръстева
Георгиева
Бончева
Асенова
Савова
Иванова
Валериева
Людева
Иванова
Георгиева
Димитров
Василева
Иванова
Христова
Пеева
Енчева
Здравецова
Рамадан
Николаева
Здравков
Станимирова
Атанасов
Атанасова
Светославова
Христова
Павлова
Стоянова
Емилова
Николаос

Елис

Презиме
Ерол

Име
Теменужка
Петър
Анета
Веселина
Денка

Презиме
Игнатова
Илиев
Елинова
Иванова
Николова

ВЕСТНИК

Фамилия
Мардачева
Евтимова
Александрова
Илиева
Василева
Чукалова
Ахмед
Кафалова
Митовска
Петкова
Димитров
Кибритова
Димитрова
Тенева
Петрушевска
Алиопи
Ангелов
Павлова
Георгиева
Дечева
Чобанова
Халкалиева
Иванова
Симеонова
Станева
Бадева
Хасомерис
Стоянов
Алексов
Чолакова
Братоева
Иванова
Христова
Видева
Гавазова
Забън
Червенкова
Сарафов
Пенова
Мишинев
Ковачева
Сталева
Христова
Чалъкова
Савова
Георгиева
Константиниду
РФК Разград
Фамилия
Махмуд
РФК Русе
Фамилия
Кесимова
Бангов
Веселинова
Янкова
Абрашева

УИН
1610000973
1610000798
1610000812
1610001000
1610000974
1610000848
1610000896
1610000864
1610000832
1610000823
1610000997
2210004760
0110000262
1610000984
1610000991
1610000914
1610000990
1310000239
1610001002
1610000932
1610000979
1610000980
1610001006
1610000996
1610000995
1610000982
1610000970
1610000983
1610000986
1610000993
1610000989
1610000992
1610001004
1610000972
1610000999
1610000976
1610000969
1610000985
1610000977
1610000988
1610000975
1610001010
1610001009
1610001012
1610001011
1610001008
1610001001

БРОЙ 24
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член

УИН
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
1710000063 Редовен член
УИН
1810000153
2210001553
1810000206
1810000163
2210000532

Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Починал
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

Име
Наталия
Янислава
Снежана
Светослав
Илина
Любомира
Елис

Презиме
Минчева
Христова
Стефанов
Валентинова
Диянова
Хидает

Име
Мария
Росица
Мария
Ася
Ангелина
Даниела
Айнил
Десислава
Нерихан
Силвана

Презиме
Илиева
Маринова
Христова
Борисова
Георгиева
Николаева
Ружди
Иванова
Ерол
Николова

Име
Светла
Румяна
Кремена
Кристиян
Паолина
Христо

Презиме
Иванова
Христова
Стефанова
Желязков
Юлий
Георгиев

Име
Златка
Мария
Ивелина
Илина
Димитрия
Мединети
Иво
Сиана
Елена

Презиме
Иванова
Кирилова
Светославова
Мирославова
Тодорова
Рамизова
Цанков
Веселинова
Савова

Име
Мария
Мария
Николай
Красимира
Благовестка
Захари
Иванка
Салуа
Мария
Огнян
Светлана
Богдана
Христо
Йоана
Татяна
Мирослава

Презиме
Петкова
Христова
Иванов
Александрова
Василева
Николов
Георгиева
Ел-Абед
Александрова
Петков
Каменова
Божидарова
Иванов
Юриева
Димитрова
Найденова

ВЕСТНИК

Фамилия
УИН
Никитина
2210003642
Минчева
1810000140
Ненова
2210003939
Кожухаров
1810000207
Колева
1810000209
Стоянова
1810000208
Бейзат
1810000205
РФК Силистра
Фамилия
УИН
Гюмишева
1910000020
Лефтерова
1910000030
Върбанова
1910000023
Калустян
1910000004
Гвоздейкова
1910000002
Пенкова
1910000055
Етем
1910000053
Констанцалиева
1910000056
Етем
1910000070
Галенова
1910000071
РФК Сливен
Фамилия
УИН
Стефанова
2010000035
Борова
2010000057
Костова
2010000113
Господинов
2410000242
Михайлова
2010000112
Барбазанов
2010000127
РФК Смолян
Фамилия
УИН
Тянкова-Мешулам
0210000334
Михалакева
1610000252
Бончева
0910000075
Халачева
2110000082
Атанасова
2110000084
Лошева
2110000088
Карабов
2110000090
Видинска
2110000089
Маргаритова
2110000091
РФК София област
Фамилия
УИН
Кръстева
2310000275
Стефанова-Атанасова
2210002307
Вълев
2310000273
Кузева
2210003575
Даганова
2310000180
Фъртунов
2310000270
Христова
2210003524
Мохамад
2210002949
Николова
1310000175
Марков
2210001497
Йотова
2210002459
Гълъбова
2210004015
Дурчев
2210003272
Василева
2210003284
Кюркчиева
2310000269
Дечева
1610000852

С Т Р. 8 7   
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Отчислен
Починал
Отчислен
Отчислен
Отчислен
Починал
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Отчислен
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

Име
Теодора
Ивелина
Александра
Кристина

Презиме
Иванова
Йорданова
Иванова
Цветанова

Име
Росица
Мария
Тодорка
Магдалена
Венелина
Спас
Мимона
Петър
Мария
Лиляна
Аксиня
Светла
Александра
Върбанка
Радка
Цветана
Екатерина
Златка
Калин
Надежда
Атанас
Финка
Огнян
Петър
Румяна
Любка
Никодим
Маргарита
Оник
Тонка
Надежда
Валери
Людмила
Антоанета
Мария
Сергей
Бойка
Лидия
Анета
Мариянка
Анета
Начко
Татяна
Антоанета
Марияна
Снежана
Надка
Валерия
Борислав
Мирослав
Диана

Презиме
Радева
Иванова
Асенова
Димитрова
Христова
Петров
Атанасова
Кирилов
Панева
Илиева
Гоцева
Христова
Василева
Иванова
Ганева
Любенова
Илиева
Георгиева
Георгиев
Иванова
Кирилов
Смилкова
Здравков
Иванов
Нейкова
Любенова
Петров
Йорданова
Агоп
Христозова
Вангелова
Тодоров
Крумова
Ангелова
Иванова
Симеонов
Илиева
Георгиева
Иванова
Костова
Вълкова
Стоев
Илиева
Христова
Кирилова
Христова
Костадинова
Крумова
Борисов
Георгиев
Славова

ВЕСТНИК

Фамилия
УИН
Йорданова
2210004785
Бояджиева
2210003831
Тошева
2310000271
Лазарова
2310000272
РФК София – Столична
Фамилия
УИН
Белчева
2210002119
Тиролска
2210004353
Томова
2210005008
Самичкова
2210003076
Трифонова
2210002271
Найденов
2210002988
Дюлгерова
2210004989
Петров
2210004997
Донева
2210001284
Терзиева
2210004305
Лардева
1610000001
Бамбекова
2210003932
Ботева
2210002476
Николова
2210003621
Нейкова
2210002234
Симеонова
2210003151
Константинова
2210004182
Терзиева
2210000783
Николов
2210002853
Гоцева
2210004770
Алексов
2210004996
Илиева
2210003546
Медаров
2210001496
Лазаров
2210002845
Христова
2210001688
Миховска
2210003594
Драганов
2210003838
Петкова
2210003435
Меджелян
2210003325
Данчева
2210004728
Кьосева
2210002462
Добринов
2210003251
Танчева
2210004327
Атанасова
2210000113
Гърбева
2210003123
Младенов
2210001753
Божкова
2210000181
Беломорска
2210003434
Соколова
2210000081
Младенова
2210001321
Попова
2210003986
Добрев
2310000249
Костова
2210001881
Бецинска
2210000126
Миркова-Шишкова
2210002359
Калчева-Сиракова
2210002124
Илчева-Балдева
2210003338
Васева
2210000238
Сарафов
2210000188
Маринов
2210004386
Славова
2210000567

БРОЙ 24
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Доброволен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Починал
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член

БРОЙ 24
Име
Николай
Атанаска
Емилия
Олена
Константин
Магдалена
Валентина
Мохамад Ханиф
Весела
Велина
Марияна
Владимир
Теодора
Весела
Гергана
Борислав
Деяна
Станислава
Веселин
Анна
Евелина
Весела
Илияна
Панайот
Мария
Илиана
Венцислав
Павел
Анна
Мария
Петя
Анастасия
Оляна
Калина
Николай
Анкица
Галин
Зарко
Соня
Николина
Кети
Деян
Тихомир
Борис
Галина
Росица
Мария
Мохамад
Димитър
Веселина
Владимир
Иван
Сиран
Надежда
Магдалена

ДЪРЖАВЕН
Презиме
Здравков
Христова
Гергова
Веселинов
Костадинова
Димитрова
Йорданова
Христова
Милкова
Емануилов
Евгениева
Петрова
Василева
Иванов
Йовчева
Ромилова
Грозданов
Димитрова
Михайлова
Йорданова
Цветкова
Василев
Стоянова
Сотирова
Митков
Колев
Иванова
Георгиева
Николова
Любомирова
Севалдо
Георгиева
Ангелов
Владимиров
Витанов
Васкова
Георгиева
Георгиева
Радославов
Романов
Детелинов
Димитрова
Малинова
Аристиди
Хадра
Орлинов
Димитрова
Красимиров

Василева

ВЕСТНИК

Фамилия
Николов
Дилова
Димитрова
Филипова
Попов
Герчева
Ангелова
Латифи
Арнаудова
Григорова
Стайкова
Джераси
Карастанева-Иванова
Паргова
Милушева
Борисов
Йовчева
Георгиева
Къркалиев
Попова
Николова
Георгиева-Лазарова
Стойнова
Дърмански
Дренска
Мощанска-Славкова
Цветков
Пенев
Янева
Янакиева
Колева
Иванова
Занева
Велчева
Цветанов
Пенчева
Димов
Влахов
Копривленска
Ковачева
Инджова
Рашков
Диков
Гинчев
Костова
Ахмед
Асими-Станулова
Омар
Димитров
Манова
Вътов
Филиповски
Абдулах
Милкова
Петрушева

УИН
2210005011
2210003538
2210003537
2210002133
2210004282
1610000220
2210000223
2210003165
2210004992
2210000275
2210001312
2210000383
2210005003
2210000314
2210000453
2210003068
2210000555
2210004540
2210004062
2210003402
2210004176
2210000310
2210000896
2210005000
2210004363
2210000880
2110000009
0210000003
2210003342
0210000391
2610000003
2210003979
2210001506
2210003063
2210003559
2210000097
2210002447
2210000771
2210001799
2210001483
2210004277
2210004960
2210002051
2210003153
2210002442
2210003156
2210004964
2210003589
2210000608
2210004066
2210002206
2210003504
2210004977
1310000206
2210002336

С Т Р. 8 9   
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Доброволен член
Редовен член
Редовен член
Доброволен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Доброволен член
Редовен член
Редовен член
Доброволен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Доброволен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Доброволен член

С Т Р.

90

Име
Бистра
Соня
Елизабет
Калоян
Яна
Миряна
Цветан
Зорница
Рената
Христина
Василка
Ива
Нина
Петър
Ивелина
Симона
Дейзи
Светлана
Николай
Весела
София
Мария
Татяна
Юлия
Йохана
Иван
Ана
Боряна
Мила
Илиана
Янчо
Христо
Севил
Славяна
Яна
Живко
Катя
Миряна
Гергана
Милена
Радина
Мария
Антоанета
Росен
Ралица
Ива
Галина
Диляна
Камелия
Юлия
Димитър
Насър
Ваня
Соня
Диана

ДЪРЖАВЕН
Презиме
Матеева
Георгиева
Димитрова
Каменов
Георгиева
Пламенов
Ваньова
Иванова
Георгиева
Михайлова
Кирилова
Георгиев
Валентинова
Александрова
Матеева
Стоянова
Борисов
Любомирова
Стефанова
Цветанова
Варадинова
Михайлова
Тошкова
Емилов
Пенчева
Радославова
Димитрова
Иванова
Ангелов
Илиев
Неджатин
Тодорова
Веселинова
Атанасов
Красимирова
Йорданова
Крумова
Василева
Чавдарова
Костадинова
Бойкова
Йорданов
Красимирова
Димитрова
Иванова
Здравкова
Светославова
Николова
Стефанов
Айман
Иванова
Ивова
Ашраф

Фамилия
Матева-Янкова
Енчева
Димитрова
Кацаров
Недева
Николовска
Стоилов
Одое
Божиновска
Лахчева
Митева
Богданова
Дочева
Лазаров
Гушлекова
Митева
Георгиева
Стоева
Коларов
Лилова-Тончева
Григорова
Герасимова
Метин
Кушлева
Илиева
Генчев
Георгиева
Иванова
Тодоров
Кюранова
Зарев
Игнатовски
Мехмедали Байрам
Георгиева
Чакърова
Георгиев
Тодорова
Гогева
Петрова
Иванова
Костова
Андонова
Илчева
Василев
Драгоданова
Чакърова
Тилева
Енева
Царева
Събева
Димитров
Шакер
Гоцева
Харизанова
Шукри

ВЕСТНИК
УИН
2210003607
2210003654
2310000206
2210005002
1010000101
2210002917
2210003242
1610000518
2210003423
2210002229
2210003593
2210004961
2210002393
2210002261
2210003680
2210004630
2210003305
2210003826
2210002704
2210002294
2210002517
2210002335
2210004999
0110000203
2210002301
2210003725
0310000457
2210005015
2210002592
2310000264
2210002896
2210002982
2210004903
2210004950
2210004714
2210003205
2210003241
2210004778
0310000483
2210004914
2210004955
2210003319
2210004918
2210004952
2210003656
2210003478
0310000484
2210003483
2210003794
2210004935
1110000108
2410000282
2210003855
2210004979
2210004725

БРОЙ 24
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Доброволен член

БРОЙ 24
Име
Мария
Ойа
Любима
Георги
Росица
Петя
Павелина
Надежда
Стефан
Христина
Цветина
Нели
Мария
Елиана
Филип
Биляна
Симона
Сияна
Мадлена
Златина
Ростислава
Мартин
Кирил
Таня
Елина
Стефан
Атанас
Цветелина
Гергана
Стефания
Ивана
Боряна
Даниела
Ралица
Иван
Цветелена
Мария
Станислава
Македонка
Велина
Красимира
Илиян
Николета
Дарина
Радослав
Кристиана
Марио
Чудомира
Сабрина
Даниела
Анастасия
Стефка
Магдалена
Росица
Николета

ДЪРЖАВЕН
Презиме
Костантинова
Четин
Велизарова
Димитров
Ванкова
Анатолиева
Стоилова
Шандорова
Боянов
Михайлова
Павлинова
Здравкова
Светославова
Бисерова
Иванов
Орлинова
Деянова
Николаева
Иванова
Магриотова
Красимирова
Георгиев
Боянов
Станимирова
Ангелова
Ангелов
Атанасов
Димитрова
Красимирова
Миленова
Венциславова
Миткова
Ивова
Валентинова
Симеонов
Петкова
Петрова
Венциславова
Антонова
Евгениева
Валериев
Николаева
Георгиева
Ангелов
Христова
Цветанов
Недялкова
Синаева
Пламенова
Росенова
Красимирова
Димитрова
Генчева
Николаева

Фамилия
Стоянова
Исмаил
Гонкова
Стамболиев
Зафирова
Кашева
Георгиева
Шалапатова
Георгиев
Михайлова
Павлова
Босева-Стоянова
Кокудева
Чавдарова
Желев
Благоева
Христова
Николаева
Димитрова
Симеонова
Димитрова
Иванов
Калинков
Колева
Кирилова
Колчев
Лукарски
Гаджева
Гоцева
Гайдарова
Манова
Иванова
Цанова
Такева
Златаров
Петкова
Терзийска
Войнова
Стояноска
Кожухарова
Малинова
Панчев
Андреева
Христова
Ангелов
Татарова
Борисов
Петрова-Манолова
Саброва
Шопова
Караджова
Кирова
Славкова
Биволарска
Пройкова

ВЕСТНИК
УИН
2310000256
0310000505
2210003717
2210003882
2210003804
2210003742
2210003869
2210004921
2210004889
2210004779
2210004906
2210004746
2210004911
2210004948
2210004967
0510000095
2210004968
0510000096
2210004995
2210004947
2210004922
0310000542
2210004907
2210004991
2210004974
2210004987
2210004904
2210004982
2210004958
2210004930
2210004962
2210004959
2210004971
2210004920
2210004984
2210004954
2210004957
2210004951
2210004983
2210004985
2210004925
2210004970
2210004990
2210004915
2210004932
2210004910
2210004913
2210004938
2210004934
2210004986
2210005001
2210004978
2210004941
2210004936
2210004963

С Т Р. 9 1   
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Доброволен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

Име
Мария
Мария-Теодора
Елица
Невена
Галина
Мартин
Станислава
Вивияна
Мария
Александра
Симона
Пламен
Гена
Екатерина
Борислава
Цветина
Николай
Гергана
Евгения
Диана
Карина
Нина
Силвия
Христо
Надежда
Мартин
Иван
Божидара
Йована
Симона
Полин
Даниела
Славина
Моника
Гергана
Диляна
Кристин
Ангел
Нели
Полина
Теодора
Атанас
Петя
Денислава
Кристина
Насие
Стефан
Паола
Мариана

Презиме
Павлинова
Светлозарова
Николаева
Димитрова
Стоименова
Красимиров
Тодорова
Владимирова
Добринова
Николаева
Мартинова
Красимиров
Димитрова
Радостинова
Михайлова
Владимирова
Станчев
Ивайлова
Иванова
Росенова
Стоянова
Романова
Маринова
Станимиров
Иванова
Пламенов
Бориславов
Ивова
Цветанова
Валентинова
Валериева
Христова
Венциславова
Десиславова
Петрова
Марианова
Йорданов
Иванов
Вълчева
Мариянова
Михова
Ангелов
Светославова
Петрова
Маринова
Сабриева
Георгиев
Иванова

Име
Виолета
Надежда
Ганка
Иванка
Христина

Презиме
Йорданова
Пенева
Иванова
Христова
Христова

ВЕСТНИК

Фамилия
УИН
Николова
2210004928
Радкова
2210004973
Петрова
2210004926
Атанасова
2210005012
Джалъзова
2210004994
Василев
2210004909
Ангелова
2210004923
Възгечева
2210004988
Маркова
2210004981
Николова
2210005006
Славова
2210004953
Момчев
2210004940
Пенкова
2210004912
Костадинова
2210004939
Михайлова
2210004933
Владова
2210004946
Захариев
2210004976
Георгиева
2210004969
Апостолова
2210004924
Моллова
2210004972
Делова
2210004945
Биалецка
2210004980
Георгиева
2210004919
Стоянов
2210004905
Николова
2210005007
Джабраилов
2210004929
Лаловски
2210004966
Стоянова
2210004927
Денова
2210004908
Анева
2210005004
Крумова
2210004949
Попова
2210004902
Туртарова
2210004937
Змеева
2210004944
Джамбазова
2210004975
Иванова
2210004931
Янков
2210004965
Тумбалев
2210005009
Стамова
2210004943
Алексиева
2210004956
Тодорова
2210005014
Тошев
2210004993
Георгиева
2210004942
Цветанова
2210004916
Димитрова
2210005005
Асипова
2210005010
Иванов
2210005016
Мильова
2210005013
Дончева
2210004998
РФК Стара Загора
Фамилия
УИН
Димитрова
2410000030
Данкова
2410000126
Петева
2610000048
Ичасова
2410000079
Симеонова
2410000228

БРОЙ 24
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Доброволен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Редовен член
Починал
Редовен член
Редовен член
Редовен член

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

Име
Златка
Красимир
Соня
Светла
Радка
Дора
Ивана
Бистра
Станимира
Катя
Диляна
Цветана
Ивелина
Пламена
Виктория
Айсел
Камелия
Ванина
Любомира
Мариета
Теменуга
Кристина
Сузан
Златина
Димитър
Румяна

Презиме
Николова
Борисов
Ангелова
Денчева
Стефкова
Веселинова

Име
Ганка
Симона
Джейлян

Презиме
Йорданова
Бисерова
Хасанова

Име
Анна
Светлана
Емилия
Ваня
Силвия
Магда
Ибрахим
Янка
Пламен
Калина

Презиме
Ангелос
Тодорова
Георгиева
Живкова
Михайлова
Христова

Име
Адриан
Вероника
Хасан
Пламена
Павлина

Презиме
Руменов
Димитрова
Сабит
Петрова
Димова

Име
Радка
Благовест
Светлана
Мария
1855

Презиме
Станева
Любомиров
Стойчева

Огнянова
Радостинова
Димитрова
Миткова
Димова
Петева
Огнянова
Генадиева
Азис
Тихомирова
Валентинова
Сергеева
Неделчева
Веселинова
Димова
Хасанова
Тенева
Веселинов
Галинова

Димитрова
Тодоров
Янкова

ВЕСТНИК

Фамилия
УИН
Христова
2410000068
Минчев
2410000089
Белева
2410000159
Иванова
2410000227
Кулчева
2210003024
Иванова
2410000208
Пауновска-Гочева
2410000219
Вълкова
2410000293
Чакалова
2210003442
Нанева
2410000263
Добрева
2410000269
Милева
2410000273
Петкова
2410000271
Ставрева
2210004844
Башаранова
2210003914
Карадениз
1610000893
Чоновска
2410000279
Николова
2410000288
Сярова
2410000287
Петрова
2410000278
Вълканова
2410000289
Димитрова
2410000286
Салиева
2410000292
Шопова
2410000291
Василев
2410000285
Заркова
2410000294
РФК Търговище
Фамилия
УИН
Каравелова
2510000011
Бутрева
2510000072
Мустафова
2510000071
РФК Хасково
Фамилия
УИН
Трупи
2610000108
Дундарова
2610000145
Панайотова
2610000111
Дженева
2610000120
Кулинкина
0210000269
Кеменджиева-Павлова
2610000163
Ал Касти
1610000799
Атанасова
2610000151
Вълков
2610000175
Марчева
2610000176
РФК Шумен
Фамилия
УИН
Кънчев
2710000107
Вичева
2710000095
Ахмед
2710000109
Петрова
2210003839
Венкова
2210004917
РФК Ямбол
Фамилия
УИН
Толева
2810000039
Геров
2210003265
Кабаджова
0210000351
Аргиру
2810000074

С Т Р. 9 3   
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Отчислен
Починал
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Починал
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Починал
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Редовен член
Промяна 1.03.2018 г. – 1.03.2019 г.
Отчислен
Редовен член
Редовен член
Редовен член

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

62. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за
строеж № РС-12 от 7.03.2019 г. за обект: „Национално хранилище за радиоактивни отпадъци“
(НХРАО) за подобект „Изменение на трасето
за отвеждане на битово-фекалната канализация
от площадка „Радиана“ до съществуваща канализация на АЕЦ – Козлодуй“. На основание
чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
1858
63. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-10 от 6.03.2019 г. за строеж „Национално
хранилище за радиоактивни отпадъци“ (НХРАО)
за подобект „Топлоснабдяване на НХРАО – Външна връзка“. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание
чл. 149, ал. 4 от ЗУТ.
1877
70. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Окръжния съд – Пловдив – свободна
длъжност.
1.2. Административен ръководител – председател на Окръжния съд – Търговище – свободна
длъжност.
1.3. Административен ръководител – председател на Районния съд – Велинград – свободна
длъжност.
1.4. Административен ръководител – председател на Районния съд – Велико Търново – изтичащ мандат.
1.5. Административен ръководител – председател на Районния съд – Дулово – изтичащ
мандат.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен
вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за
назначаване на административен ръководител
на съответния орган на съдебната власт. Към
предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от
диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; копие от удостоверение
за придобита юридическа правоспособност;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
на извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; концепция за
работата като административен ръководител,
която трябва да съдържа: лична мотивация
за заемане на длъжността, анализ и оценка
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на състоянието на органа на съдебната власт,
очертаване на достиженията и проблемите в
досегашната му дейност, набелязване на цели
за развитието и мерки за тяхното достигане;
удостоверение от Национа лната следст вена
служба, Столичната следствена служба или от
окръжните следствени отдели към окръжните
прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотно състояние, произхода
на средствата за придобиване на имуществото
и за наличието на частен интерес по образец,
утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет;
документи, удостоверяващи наличието на стажа
по чл. 170 от ЗСВ, и други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
1914
70а. – Прокурорската колегия на Висшия
съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедура за избор на административен
ръководител – районен прокурор на Районната
прокуратура – Радомир – свободна длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в „Държавен
вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за
назначаване на административен ръководител
на съответния орган на съдебната власт. Към
предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от
диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; копие от удостоверение
за придобита юридическа правоспособност;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
на извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; концепция за
работата като административен ръководител,
която трябва да съдържа: лична мотивация
за заемане на длъжността, анализ и оценка
на състоянието на органа на съдебната власт,
очертаване на достиженията и проблемите в
досегашната му дейност, набелязване на цели
за развитието и мерки за тяхното достигане;
удостоверение от Национа лната следст вена
служба, Столичната следствена служба или от
окръжните следствени отдели към окръжните
прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотно състояние, произхода
на средствата за придобиване на имуществото
и за наличието на частен интерес по образец,
утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет;
документи, удостоверяващи наличието на стажа
по чл. 170 от ЗСВ, и други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
1915
700. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 42/2018 г. на
Висшия дисциплинарен съд Катя Иванова Боева – адвокат от Адвокатската колегия – Варна,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от 6 месеца.
1861
57. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
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вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С190022-091-0000091/11.02.2019 г. възлага
на „Радиал плюс“ – ЕООД, ЕИК 130425638, адрес
за кореспонденция: София, бул. Цариградско
шосе № 81, бл. 106, вх. Б, ет. 1, ап. 19, представлявано от Красимира Рангелова Мишева,
следния недвижим имот: нива, намираща се в
землището на с. Долни Богров, община Кремиковци, местност та Искаро, област София
(столица), с площ 4550 кв. м, идентификатор
№ 22304.7973.4, стар идентификатор – няма, № по
предходен план 090004, при съседи: 22304.7973.247,
22304.7973.9, 22304.7973.248 и 22304.7973.03, категория на земята: V, съгласно удостоверение изх.
№ ПД-09-695/20.03.2015 г. на Общинска служба
„Земеделие“ – с. Панчарево.
1894
93. – Национа лната агенция за при ходите, Териториа лна дирек ци я – Софи я, отдел
„Публични вземания“, на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С190022-091-0000178/14.03.2019 г. възлага на
Красимир Стефанов Кръстев, адрес за кореспонденция: Велико Търново, ул. Венета Ботева № 5В,
следния недвижим имот: сграда, представляваща паркокотелна централа, състояща се от две
нива. Сградата е със сглобяема скелетна, рамова
стоманобетонна конструкция и РЗП 288 кв. м.
Разположена е върху терен извън регулация,
намиращ се в област Велико Търново, община
Павликени, гр. Бяла черква, ул. Росица № 1, с
№ 000554, при граници: юг – птичарник и стара
кариера, запад – мелнична вода, север – мера,
и изток – р. Росица и мера.
1926
9. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 от ДОПК с постановление № 8 от 18.02.2019 г. за възлагане на недвижим
имот възлага на купувача Маргарита Кирова с
адрес – Бургас, ж.к. Славейков, следния недвижим имот, конфискуван от Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия, за което
е издадено удостоверение, упоменато в член 4
на Рамково решение 20061783/ПВР на Съвета
относно прилагането на принципа за взаимно
признаване към заповеди за конфискация за
конфискуване в полза на Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия, признато
с влязло в сила на 11.04.2018 г. Решение № 135 от
12.06.2017 г., по ч.н.д. № 422/2017 г. на Окръжния съд – Варна, представляващ самостоятелен
обект в сграда с кадастрален идентификатор
61056.502.30 6.4.12 , п редс та вл я ва щ: с ъгласно
Схема № 15-628436/3.09.2018 г. самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 61056.502.306.4.12
с адрес с. Равда, община Несебър, област Бургас, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-58 от
16.04.2008 г. на изпълнителния директор на АК,
последно изменение със заповед: няма издадена
заповед за изменение на КККР; адрес на имота: с. Равда, п.к. 8221, ул. Бриз № 17, вх. К8,
ет. 3, ап. 6; самостоятелният обект се намира
в сграда № 4, разположена в поземлен имот с
идентификатор 61056.502.306; предназначение
на самостоятелния обект: жилище, апартамент;
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брой нива на обекта: 1; посочена в документа
площ: няма данни; прилежащи части: … ; ниво:
1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 61056.502.603.4.11, 61056.502.306.4.5;
под обекта: 61056.502.306.4.10, 61056.502.306.4.9;
над обекта: няма; съгласно н.а. № 120, том
ХХІV, рег. № 14315, дело № 4518 от 2006 г.: недвижим имот, намиращ се в жилищна сграда
„Б“ на комплекс „Равда Холидей клуб“ в къща
(секция) 7 (седем), а именно: апартамент № 6,
на трети етаж със застроена площ 58,50 кв. м,
състоящ се от дневна зона с кухненски бокс,
спалня, баня-тоалетна, входно антре и тераса,
задно с 0,0290 % идеа лни части от общите
части на сградата, равняващи се на 5,92 кв. м,
като апартаментът ведно с общите части на
сградата възлиза на 64,42 кв. м, при граници
на апартамента: външен зид, апартамент № 5 в
къща № 7 на трети жилищен етаж, стълбищна
площадка и апартамент № 5 в къща № 6 на
трети жилищен етаж, отгоре – подпокривно
пространство, отдолу – апартамент № 4 в къща
№ 7 на втори жилищен етаж, ведно с 1/90 идеална част от дворното място, представляващо
урегулиран поземлен имот V-509 в квартал 55А
по плана на с. Равда, община Несебър, област
Бургас, урагулиран от 4138 кв. м, при граници:
от три страни улици, УПИ І-510, УПИ ІІ-510,
УПИ ІІІ-510, УПИ ІV-510. Имотът се продава
такъв, какъвто е към момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8
от ДОПК собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението.
1893
35. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК
с пос та нов лен ие № С19 0 013 - 091- 0 0 0 0146 о т
5.03.2019 г. възлага на „Оренда 333“ – ЕООД,
ЕИК 204641849, адрес: област София, община
Ботевград, с. Радотина 2168, ул. 2, следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда – апартамент с идентификатор № 67653.1.908.11.174 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Смолян, с адрес на имота: Смолян, ул. Караманджа, ет. 7, ап. С1; самостоятелният обект се
намира в сграда № 11, разположена в поземлен
имот с идентификатор 67653.1.908, с предназначение на самостоятелния обект – жилище,
апартамент, площ по документ – 63,10 кв. м,
прилежащи части – 15,89 кв. м, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обект
№ 67653.1.908.11.175 и обект № 67653.1.908.11.173,
под обекта – обект № 67653.1.908.11.167, обект
№ 67653.1.908.11.166 и обект № 67653.1.908.11.170,
над обекта – няма. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при Агенцията по вписванията по местонахождението на имота.
1895
41. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от
Закона за развитието на академичния състав в
Република България обявява конкурси за прием
на докторанти по държавна поръчка за учебната
2018/2019 г. в следните докторски програми:
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Докторска програма

Форма на обучение
редовна

задочна

3. Социални, стопански 3.7. Администрация и уп- Организация и управление на
и правни науки
равление
производството (индустрията)

3

2

5.3. Ком у н и к а ц ион на и Компютърни системи и техкомпютърна техника
нологиии

2

-

Технология за пречистване
на водите

2

1

Общо:

7

3

5. Технически науки

5.10. Химични технологии

Документи за кандидатстване: 1. заявление
по образец; 2. автобиография; 3. нотариално заверено копие на диплома за ОКС „магистър“; 4.
медицинско свидетелство; 5. документ за платена
такса за изпити. В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ документите се
подават на адрес: Бургас 8010, бул. Проф. Яким
Якимов № 1, СО1, стая 209, тел.: 056 705 293;
0886 664 213.
1796
2. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 7.5. Здравни грижи,
специалност „Хирургия“ (Урология) за нуждите
на катедра „Здравни грижи“, факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ – един, със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – доц. д-р Орлин Петров,
отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет
1.334, тел.: 082/888-455; 0882390043.
1729
140. – Висшето училище по застраховане и
финанси (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за
заемане на академичната длъжност професор по
научно направление Икономика (Счетоводство,
одит и анализ) – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел,
ул. Гусла № 1, тел. 02/4015813.
1772
71. – Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност професор в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност
„Химична кинетика и катализ“, за нуждите на
лаборатория „Нови хетерогенни катализатори за
чиста енергия и опазване на околната среда“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 11, стая 231, тел. 02/979 25 51.
1879
1. – Институтът по консервиране и качество
на храните – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за главен
асистент по професионално направление 5.12.
Хранителни технологии, научна специалност
„Тех нолог и я на п лодови т е и зелен ч у кови т е
консерви“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в института, Пловдив, бул. Васил
Априлов № 154, тел. 032/952-109.
1867

6. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета
на водни течения на р. Чукарлийка и р. Саръндере – хидромелиоративни съоръжения, изградени
за предпазване от вредните въздействия на водите, преминаващи през ПИ с идентификатори
07079.6.551, 07079.6.552 и 07079.6.560 по КК на
гр. Бургас, местност Герена, в землището на кв.
Долно Езерово, Бургас. Проектът е изложен за
разглеждане в стая 409 в сградата на Община
Бу ргас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУ Т
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
1880
2. – Облас т н и я т у п ра ви т е л на облас т с
административен център Варна на основание
чл. 149, ал. 4 от ЗУТ съобщава, че е издал Заповед
№ РД-19-7706-78 от 11.03.2019 г. за допълване на
Разрешение за строеж № 87 от 3.02.2017 г. (ДВ,
бр. 17 от 2017 г.), издадено от областния управител на област с административен център Варна
за строеж: „Реконструкция на технически блок
и летищна контролна кула на Летищен център
за обслужване на въздушно движение – Варна“,
намиращ се в УПИ II-19,27,28 – „за РВД“, кв. 4
по плана на Летище Варна (имот с идентификатор 00182.307.19.1 по КККР на Летище Варна).
На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ чрез
областния управител на област с административен център Варна.
1883
4. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е внесен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Оптична кабелна линия
на „Нетгард“ – ООД, от съществуваща шахта
ШКС 02 (в с. Белащица) през с. Браниполе до
големи к лиенти в община „Родопи“, област
Пловдив, преминаваща по улици от уличната мрежа на с. Белащица и с. Браниполе и
местни пътища в землищата на същите села,
съгласно приложените кадастрални регистри
към ПУП – ПП. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
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могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП
в сградата на Община „Родопи“ и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
1881
181. – Община гр. Радомир, област Перник,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите собственици по смисъла
на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за линеен обект на техническата
инфраструктура, представляващ водопроводно
отклонение от селищната водопроводна мрежа до ПИ 22085.70.136 по КК за землището
на с. Долна Диканя, община Радомир, област
Перник. Новото трасе на водопровода минава
през следните поземлени имоти: 22085.71.118,
22085.71.1, 22085.71.113, 22085.70.28, 22085.70.137,
22085.70.446 и 22085.70.136. Сервитутът на новото
трасе минава през следните поземлени имоти:
22085.71.118, 22085.71.1, 22085.71.113, 22085.70.28,
22085.70.137, 22085.70.27, 22085.70.446, 22085.70.42,
22085.70.84, 22085.70.43, 22085.70.51, 22085.70.52,
22085.70.53, 22085.70.54, 22085.70.55, 22085.70.101,
22085.70.102, 22085.70.57, 22085.70.58 и 22085.70.136.
1882
3. – Община Септември на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод за захранване на имот с идентификатор 05949.10.36, м. Туповица в землището
на с. Бош ул я. Проект ът предви ж да т расето
на електропровод НН да започва от ТНН на
ТП „Инертни материали“, разположен в имот
05949.10.40, преминава през имот 05949.10.66
и навлиза в имот 05949.10.36, собственост на
възложителя. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1917
1. – Областният управител на област София
на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на неустановен
собственик, че за изграждането на обект: „Софийски околовръстен път в участъка от км 35+300
до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско
шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е издадена
Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г. на областния управител на област София, с която се
отчуждават 0,018 дка от имот с идентификатор
68134.2045.876, намиращ се в район „Витоша“,
Столична община. Предвиденото обезщетение за
отчуждената част от имота е в размер 2414 лв.
Заповедта на областния управител на област
София може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1969
2. – Областният управител на област София
на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на неустановен
собственик, че за изграждането на обект: „Софийски околовръстен път в участъка от км 35+300
до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско
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шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е издадена
Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г. на областния управител на област София, с която се
отчуждават 0,859 дка от имот с идентификатор
68134.2045.878, намиращ се в район „Витоша“,
Столична община. Предвиденото обезщетение за отчуждената част от имота е в размер
115 183 лв. Заповедта на областния управител на
област София може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
1970
3. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г. на
областния управител на област София, с която се
отчуждават 0,005 дка от имот с идентификатор
68134.4093.180, намиращ се в район „Младост“,
Столична община. Предвиденото обезщетение
за отчуждената част от имота е в размер 375 лв.
Заповедта на областния управител на област
София може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1971
4. – Областният управител на област София
на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на неустановен
собственик, че за изграждането на обект: „Софийски околовръстен път в участъка от км 35+300
до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско
шосе“ до пътен възел „Младост“)“ е издадена
Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г. на областния управител на област София, с която се
отчуждават 0,414 дка от имот с идентификатор
68134.4093.3904, намиращ се в район „Младост“,
Столична община. Предвиденото обезщетение за
отчуждената част от имота е в размер 31 024 лв.
Заповедта на областния управител на област
София може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1972
5. – Областният управител на област София
на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на неустановен
собственик, че за изграждането на обект: „Софийски околовръстен път в участъка от км 35+300
до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско
шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е издадена
Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г. на областния управител на област София, с която се
отчуждават 0,116 дка от имот с идентификатор
68134.4093.5252, намиращ се в район „Младост“,
Столична община. Предвиденото обезщетение за
отчуждената част от имота е в размер 8693 лв.
Заповедта на областния управител на област
София може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
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от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1973
6. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г. на
областния управител на област София, с която
се отчуждават 0,176 дка от имот с идентификатор
68134.4093.9257, намиращ се в район „Младост“,
Столична община. Предвиденото обезщетение за
отчуждената част от имота е в размер 13 189 лв.
Заповедта на областния управител на област
София може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1974
7. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г.
на областния управител на област София, с която се отчуждава част от имот с идентификатор
68134.4086.1134, намиращ се в район „Младост“,
Столична община, част от която е с неустановен
собственик. Предвиденото обезщетение за цялата
отчуждена част от имота е в размер 7595 лв.
Заповедта на областния управител на област
София може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1975
8. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г.
на областния управител на област София, с
която се отчуждават 0,189 дка от имот с идентификатор 68134.4086.1176, намиращ се в район
„Младост“, Столична община. Предвиденото
обезщетение за отчуждената част от имота е в
размер 43 500 лв. Заповедта на областния управител на област София може да бъде обжалвана
пред А дминистративния съд – София-град, в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
1976
9. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
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издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г.
на областния управител на област София, с която се отчуждава част от имот с идентификатор
68134.4086.1190, намиращ се в район „Младост“,
Столична община, част от която е с неустановен
собственик. Предвиденото обезщетение за цялата
отчуждена част от имота е в размер 2532 лв.
Заповедта на областния управител на област
София може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1977
10. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г.
на областния управител на област София, с която се отчуждава част от имот с идентификатор
68134.4086.1270, намиращ се в район „Младост“,
Столична община, част от която е с неустановен
собственик. Предвиденото обезщетение за цялата
отчуждена част от имота е в размер 104 952 лв.
Заповедта на областния управител на област
София може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1978
11. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г.
на областния управител на област София, с която се отчуждава част от имот с идентификатор
68134.4086.1371, намиращ се в район „Младост“,
Столична община, част от която е с неустановен
собственик. Предвиденото обезщетение за цялата
отчуждена част от имота е в размер 148 452 лв.
Заповедта на областния управител на област
София може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1979
12. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г. на
областния управител на област София, с която се
отчуждават 0,350 дка от имот с идентификатор
68134.4087.1123, намиращ се в район „Младост“,
Столична община. Предвиденото обезщетение за
отчуждената част от имота е в размер 80 556 лв.
Заповедта на областния управител на област
София може да бъде обжалвана пред Админи-
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стративния съд – София-град, в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1980
13. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г.
на областния управител на област София, с
която се отчуждават 0,002 дка от имот с идентификатор 68134.4087.1143, намиращ се в район
„Младост“, Столична община. Предвиденото
обезщетение за отчуждената част от имота е в
размер 460 лв. Заповедта на областния управител на област София може да бъде обжалвана
пред А дминистративния съд – София-град, в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
1981
14. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г.
на областния управител на област София, с
която се отчуждават 0,123 дка от имот с идентификатор 68134.4087.1737, намиращ се в район
„Младост“, Столична община. Предвиденото
обезщетение за отчуждената част от имота е в
размер 28 310 лв. Заповедта на областния управител на област София може да бъде обжалвана
пред А дминистративния съд – София-град, в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
1982
15. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г.
на областния управител на област София, с
която се отчуждават 0,079 дка от имот с идентификатор 68134.4087.1741, намиращ се в район
„Младост“, Столична община. Предвиденото
обезщетение за отчуждената част от имота е в
размер 18 183 лв. Заповедта на областния управител на област София може да бъде обжалвана
пред А дминистративния съд – София-град, в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
1983
16. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
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издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г. на
областния управител на област София, с която се
отчуждават 0,008 дка от имот с идентификатор
68134.4087.1942, намиращ се в район „Младост“,
Столична община. Предвиденото обезщетение за
отчуждената част от имота е в размер 1841 лв.
Заповедта на областния управител на област
София може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1984
17. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г. на
областния управител на област София, с която се
отчуждават 0,040 дка от имот с идентификатор
68134.4089.216, намиращ се в район „Младост“,
Столична община. Предвиденото обезщетение за
отчуждената част от имота е в размер 9206 лв.
Заповедта на областния управител на област
София може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1985
18. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г. на
областния управител на област София, с която се
отчуждават 0,479 дка от имот с идентификатор
68134.4089.217, намиращ се в район „Младост“,
Столична община. Предвиденото обезщетение за отчуждената част от имота е в размер
110 246 лв. Заповедта на областния управител на
област София може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
1986
19. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г.
на областния управител на област София, с която се отчуждава част от имот с идентификатор
68134.4093.2532, намиращ се в район „Младост“,
Столична община, част от която е с неустановен
собственик. Предвиденото обезщетение за цялата
отчуждена част от имота е в размер 19 794 лв.
Заповедта на областния управител на област
София може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
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от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1987
20. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г. на
областния управител на област София, с която
се отчуждават 0,714 дка от имот с идентификатор
68134.4093.3542, намиращ се в район „Младост“,
Столична община. Предвиденото обезщетение за отчуждената част от имота е в размер
164 333 лв. Заповедта на областния управител на
област София може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
1988
21. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г. на
областния управител на област София, с която се
отчуждават 0,019 дка от сграда с идентификатор
68134.4095.15.3, находяща се в район Младост,
Столична община. Предвиденото обезщетение за
отчуждената част от имота е в размер 6020 лв.
Заповедта на областния управител на област
София може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1989
22. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г.
на областния управител на област София, с която се отчуждава част от имот с идентификатор
68134.4095.16, намиращ се в район „Младост“,
Столична община, част от която е с неустановен
собственик. Предвиденото обезщетение за цялата
отчуждена част от имота е в размер 25 087 лв.
Заповедта на областния управител на област
София може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1990
23. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
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издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г.
на областния управител на област София, с която се отчуждава част от имот с идентификатор
68134.4095.17, намиращ се в район „Младост“,
Столична община, част от която е с неустановен
собственик. Предвиденото обезщетение за цялата
отчуждена част от имота е в размер 8841 лв.
Заповедта на областния управител на област
София може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1991
24. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г.
на областния управител на област София, с
която се отчуждават 0,241 дка от имот с идентификатор 68134.4095.460, намиращ се в район
„Младост“, Столична община. Предвиденото
обезщетение за отчуждената част от имота е в
размер 55 468 лв. Заповедта на областния управител на област София може да бъде обжалвана
пред А дминистративния съд – София-град, в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
1992
25. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г. на
областния управител на област София, с която се
отчуждават 1,369 дка от имот с идентификатор
14831.6528.2, намиращ се в район „Панчарево““,
Столична община. Предвиденото обезщетение за
отчуждената част от имота е в размер 41 243 лв.
Заповедта на областния управител на област
София може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1993
26. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г.
на областния управител на област София, с
която се отчуждават 0,038 дка от имот с идентификатор 44063.6207.1074, намиращ се в район
„Панчарево“, Столична община. Предвиденото
обезщетение за отчуждената част от имота е в
размер 1145 лв. Заповедта на областния управител на област София може да бъде обжалвана
пред А дминистративния съд – София-град, в
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14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
1994
27. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г.
на областния управител на област София, с
която се отчуждават 0.959 дка от имот с идентификатор 68134.6723.140, намиращ се в район
„Панчарево“, Столична община. Предвиденото
обезщетение за отчуждената част от имота е в
размер 28 891 лв. Заповедта на областния управител на област София може да бъде обжалвана
пред А дминистративния съд – София-град, в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
1995
28. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г.
на областния управител на област София, с
която се отчуждават 0,041 дка от имот с идентификатор 68134.6723.389, намиращ се в район
„Панчарево“, Столична община. Предвиденото
обезщетение за отчуждената част от имота е в
размер 1235 лв. Заповедта на областния управител на област София може да бъде обжалвана
пред А дминистративния съд – София-град, в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
1996
29. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г.
на областния управител на област София, с
която се отчуждават 0,194 дка от имот с идентификатор 68134.6723.402, намиращ се в район
„Панчарево“, Столична община. Предвиденото
обезщетение за отчуждената част от имота е в
размер 5845 лв. Заповедта на областния управител на област София може да бъде обжалвана
пред А дминистративния съд – София-град, в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
1997
30. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г.
на областния управител на област София, с
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която се отчуждават 0,384 дка от имот с идентификатор 68134.6723.472, намиращ се в район
„Панчарево“, Столична община. Предвиденото
обезщетение за отчуждената част от имота е в
размер 11 569 лв. Заповедта на областния управител на област София може да бъде обжалвана
пред А дминистративния съд – София-град, в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
1998
31. – Областният управител на област София на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен собственик, че за изграждането на обект:
„Софийски околовръстен път в у част ъка от
км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“, е
издадена Заповед № ДС-30-00001 от 5.03.2019 г.
на областния управител на област София, с
която се отчуждават 0,580 дка от имот с идентификатор 68134.6723.645, намиращ се в район
„Панчарево“, Столична община. Предвиденото
обезщетение за отчуждената част от имота е в
размер 17 473 лв. Заповедта на областния управител на област София може да бъде обжалвана
пред А дминистративния съд – София-град, в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
1999
192. – Община с. Калояново, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за обект: „Кабелна
линия 20 kV за външно ел. захранване на „Самостоятелна стопанска сграда със система за
климатизация за съхранение на малини, изграждане на нова самостоятелна стопанска сграда
без система за климатизация за съхранение на
амбалаж, изграждане на ажурна ограда и вертикална планировка в поземлен имот № 001010 по
КВС на с. Главатар, община Калояново, област
Пловдив“, преминаващо през поземлени имоти с
идентификатори № 63567.210.857, № 63567.220.733
и № 63567.114.743 по КК и КР на с. Ръжево Конаре,
община Калояново, област Пловдив, и поземлен
имот № 001003 по КВС на с. Главатар, община
Калояново, област Пловдив, всички публична
общинска собственост. Проектът е изложен за
разглеждане в сградата на Община Калояново,
стая № 10. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до Община Калояново.
1925
28. – Община с. Крушари, област Добрич,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) на водопровод за водоснабдяване
на дестилерия за етеричномаслени култури в
ПИ № 065027 в землището на с. Телериг, община
Крушари, област Добрич. Трасето ще се проведе през имот № 065504 – местен път, и имот
№ 065505 – местен път. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да се запознаят с проекта в общинската администрация – с. Крушари, стая 201, и да направят
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писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2092
478. – Община с. Макреш, област Видин,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен частично изменен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: „Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект). На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с предложения проект
в сградата на Община Макреш и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
1892

С ЪД И Л И Щ А
Върховн и я т а д м и н ис т рат и вен с ъд, пе т о
отделение, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Иван Георгиев Горялов от Пловдив на
Наредба № 52 от 26.11.2010 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Ортодонтия“, издадена
от министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 95
от 3.12.2010 г.), по което е образувано адм.д.
№ 424/2019 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
16.05.2019 г. от 14 ч. в зала № 3.
1860
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на Окръжната прокуратура – Благоевград, с искане за отмяна на Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Якоруда
по съображения за нарушения на административнопроизводствените правила – отменително
основание по чл. 146, т. 3 АПК, приет с Решение
№ 6 по протокол № ОбС-02 от 5.12.2011 г., изменян и допълван с допълнително взети решения,
е образувано адм. дело № 157/2019 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 19.04.2019 г. от 10 ч.
1857
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против разпоредбите
на чл. 25а, ал. 5 и т. 8.2 от раздел III на приложение № 1 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги и права на територията на община
Благоевград, изменени с Решение № 395 от
протокол № 15 от 28.12.2017 г. на Общинския
съвет – Благоевград, с искане за отмяната им
е образувано адм. д. № 192/2019 г. по описа на
Административния съд – Благоевград, което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 19.04.2018 г. от 11 ч.
1935
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Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против разпоредбите
на чл. 24, ал. 1, т. 1 в частта относно израза
„или дру ги изк лючителни обстоятелства“ и
чл. 26 от Наредба № 12 за реда и условията за
установяване на жилищни нужди, настаняване
под наем и продажба на общински жилища на
територията на община Гоце Делчев, приета с
Решение № 222 от протокол № 21 от 27.10.2005 г.,
изменена с Решение № 377 от протокол № 35 от
28.02.2007 г. и Решение № 149 от протокол № 11
от 30.10.2008 г. на Общинския съвет – гр. Гоце
Делчев, с искане за отмяната им е образувано
адм. дело № 202/2019 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
19.04.2018 г. от 11 ч.
1936
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от „Рейсър
Ауто“ – ЕООД, против разпоредбата на чл. 44 от
Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бургас, приета от Общинския
съвет – гр. Бургас, в частта относно въведеното
изискване за притежаване на разрешително по
чл. 37 и 67 ЗУО или на комплексно разрешително
по гл. VII, р. II ЗООС за извършване на дейности
по събиране и транспортиране на ИУМПС. По
оспорването е образувано адм. д. № 450/2019 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 11.04.2019 г. от 10 ч.
1937
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от „Рейсър ауто“ – ЕООД,
ЕИК 201327590, София 1849, район „Кремиковци“, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3,
против чл. 50 от Наредбата за управление на
отпадъците на територията на община Карнобат,
приета от Общинския съвет – гр. Карнобат, с
Решение № 415.1 на двадесет и осмото заседание от 24.07.2014 г., изм. с Решение № 2210 от
19.12.2017 г. на Административния съд – Бургас,
по адм.д. № 2914/2017 г., в сила от 18.01.2018 г.,
в частта, с която е въведено изискване (ограничение) за притежаване на съответното разрешително по чл. 35 и 67 от ЗУО, или комплексно
разрешително, издадено по реда на глава седма,
раздел II от Закона за опазване на околната
среда при извършване на дейност по събиране
и транспортиране на ИУМПС. По оспорването
е образувано адм. дело № 468/2019 г., което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 16.05.2019 г. от 10 ч. 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.
1938
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Ок ръж ната прок у рат у ра – Бу ргас, против
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чл. 15, 28, 30 и 34 от Наредбата за изграждане,
стопанисване и опазване на зелената система
на територията на община Камено. По оспорването е образувано адм. д. № 498/2019 г. по
описа на Административния съд – Бургас, което
е насрочено за 6.06.2019 г. от 11,20 ч.
1927
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпила жалба от
областния управител на област Добрич с искане
за отмяна на Решение № 1040 по протокол № 46
от заседание на Общинския съвет на община
Добричка, проведено на 31.01.2019 г., с което е
приета Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. По искането
е образувано адм. д. № 163/2019 г. по описа на
Административния съд – Добрич, насрочено за
30.04.2019 г. от 13 ч.
1871
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпила жалба от
областния управител на област Добрич с искане
за отмяна на Решение № 961 по протокол № 46
от заседание на Общинския съвет на община
Добричка, проведено на 31.01.2019 г., с което
приема изменение и допълнение на Наредбата
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Добричка. По искането
е образувано адм. д. № 162/2019 г. по описа на
Административния съд – Добрич, насрочено за
30.04.2019 г. от 13 ч.
1872
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпила жалба от
областния управител на област Добрич с искане
за отмяна на Решение № 1032 по протокол № 46
от заседание на Общинския съвет на община
Добричка, проведено на 31.01.2019 г., с което
е прието изменение на чл. 30, ал. 1, т. 31 от
Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Добричка. По искането
е образувано адм. д. № 161/2019 г. по описа на
Административния съд – Добрич, насрочено за
30.04.2019 г. от 13 ч.
1873
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
обявява, че е постъпил протест от прокурор
п ри Ок р ъ ж нат а п р ок у рат у ра – К ю с т ен д и л,
срещу разпоредбите на чл. 5, ал. 2, т. 1 в частта
относно израза „… български…“, чл. 29, ал. 1,
т. 1 в частта относно израза „... български…“ и
чл. 38, ал. 5 от Наредбата за реда и условията за
управление и разпореждане с общински жилища
на територията на община Дупница, приета с
Решение № 132 по протокол № 20 от 14.12.2006 г.,
изм. и доп. с Решение № 71 от 17.04.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Дупница. По протеста
е образувано адм. д. № 79/2019 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито съдебно заседание на
17.04.2019 г. от 10 ч.
1939
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Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 108/2019 г.
по протест на прокурор при Окръжната прок у рат у ра – Мон т а на , с р ещ у ч л. 45, а л. 3 в
частта относно „...или упълномощено от него
лице...“ и чл. 46, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата за
изграждане и опазване на зелената система на
територията на община Бойчиновци, приета с
Решение № 49 от протокол № 8 от 17.04.2008 г.,
изменена с Решение № 184 от протокол № 17
от 22.02.2017 г. на Общинския съвет – гр. Бойчиновци. Конституирани страни по делото са:
протестираща страна – прокурор при Окръжната
прокуратура – Монтана, ответник – Общинският съвет – гр. Бойчиновци, чрез председателя,
и служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 108/2019 г. е насрочено за 19.04.2019 г. от 10 ч.
1870
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. 6, ал. 2 от
Наредбата за реда за опазване на обществения
ред, поддържане на чистотата, превенция и декоративна растителност, полските имоти, горите и
общинското имущество, специализирана закрила
на деца на обществени места на територията на
община Брацигово, опазване и възпроизводство
на околната среда и обществения ред на летовищата „В. Петлешков“ и „Розовски вриз“, приета
с Решение № 176 от 19.07.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Брацигово. По протеста е образувано
адм. д. № 209 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2019 г., насрочено за разглеждане на 10.04.2019 г. от 9,45 ч.
1942
Административният съд – Пловдив, ХХІХ
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от А дминистративнопроцесуални я
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
„Рейсър Ауто“ – ЕООД, срещу чл. 20, ал. 1 от
Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Карлово, приета с Решение
№ 136, взето с протокол № 9 от 27.03.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Карлово, изм. и доп. с
Решение № 967 от 30.05.2013 г. и Решение № 1667
от 26.06.2014 г. на Общинския съвет – гр. Карлово, по което е образувано адм. д. № 559/2019 г.
по описа на Административния съд – Пловдив.
1868
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от „Йорг“ – ЕООД, представлявано от Йордан Радков Георгиев, Антония
Милчева Сиромахова, Светла Петрова Сиромахова, Зара Георгиева Димитрова, Йордан Георгиев
Йорданов срещу Решение № 544 по протокол
№ 58 от 26.07.2018 г. на Столичния общински
съвет относно одобреното изменение на плана
за регулация и застрояване на местност Ж.к.
Дружба – ІІ част, район „Искър“, в граници:
бул. Копенхаген, ул. Обиколна, бул. Крайречен, бул. Проф. Цветан Лазаров, без УПИ и
улици по т. 4 и 5 и без кв. 16 по т. 6, както и
без допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през
улица, по отношение на имот с идентификатор
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№ 68134.1505.1580, попадащ в УПИ VІІ-1580 от
кв. 7 и УПИ І-1580 от кв. 14б, улица-тупик по о.т.
335 – о.т. 336 от кв. 7 и улична регулация по о.т.
335 – о.т. 269 – о.т. 249 между кв. 7 и кв. 14б, по
която е образувано адм. дело № 12746/2018 г. по
описа на Административния съд – София-град,
ІІ отделение, 22 състав, насрочено за 3.05.2019 г.
от 9 ч. Заинтересованите лица, които притежават
вещни права върху недвижими имоти, разположени в кв. 7 и кв. 14б, местност Ж.к. Дружба – ІІ
част, район „Искър“, могат да се конституират
като ответници в производството по делото в
едномесечен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ на съобщението за оспорване на административния акт.
1940
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от „Йорг“ – ЕООД, представлявано от Йордан Радков Георгиев и Антония
Милчева Сиромахова, с която се оспорва Решение № 544 по протокол № 58 от 26.07.2018 г.
на Столичния общински съвет относно одобреното изменение на плана за регулация и
зас т роя ва не на мес т нос т Ж.к. Дру жба – ІІ
част, район „Искър“, в граници: бул. Копенхаген, ул. Обиколна, бул. Крайречен, бул. Проф.
Цветан Лазаров, без УПИ и улици по т. 4 и 5
и без кв. 16 по т. 6, както и без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица, по отношение
на имот с идентификатор № 68134.1505.1581,
попадащ в УПИ І-1581 от кв. 14а, по която е
образувано адм. дело № 13365/2018 г. по описа
на Административния съд – София-град, ІІ отделение, 22 състав, насрочено за 3.05.2019 г. от
9 ч. Заинтересованите лица, които притежават
вещни права върху недвижими имоти, разположени в кв. 14а, местност Ж.к. Дружба – ІІ
част, район „Искър“, могат да се конституират
като ответници в производството по делото в
едномесечен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ на съобщението за оспорване на административния акт.
1941
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Иван Бонев Бонев срещу
Решение № 544 по протокол № 58 от 26.07.2018 г.
на Столичния общински съвет в частта на плана
за регулация и плана за застрояване на УПИ
II – „За озел. в режим на Тго“, от кв. 22, по
която е образувано адм. д. № 12745/2018 г. по
описа на Административния съд – София-град,
ІІ отделение, 27 състав, насрочено за 26.03.2019 г.
от 10 ч. Заинтересованите лица могат да подадат
молба за конституиране като ответници в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
2023
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Татяна Георгиева Гигова
и Марио Любенов Гигов чрез пълномощник
адв. Петрова срещу Заповед № РД-09-50-1899
от 29.11.2010 г. на главния архитект на Столичната община, по която е образувано адм. д.
№ 12952/2018 г. по описа на Административния
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съд – София-град, ІІ отделение, 27 състав, насрочено за 9.04.2019 г. от 10 ч. Заинтересованите
лица могат да подадат молба за конституиране
като ответници в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
2022
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм.
д. № 396/2019 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   чл. 28 в частта „…разрешително по
чл. 35 от ЗУО“ от Наредбата за управление на
отпадъците на територията на община Чавдар,
приета от Общинския съвет – с. Чавдар.
1869
А дминистративният съд – София област,
пети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. д. № 386/2019 г. по описа на съда със страни:
оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и
ответник – Общинският съвет – гр. Долна баня,
насрочено за разглеждане на 5.06.2019 г. от 10 ч.
и по което предмет на оспорване е Наредбата
за чистотата и опазване на околната среда на
територията на община Долна баня, приета с
Решение № 84 по протокол № 4 от 29.04.2004 г.
на Общинския съвет – гр. Долна баня.
1916
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Окръжната
прок у рат у ра – Стара Загора, против чл. 38,
ал. 1, т. 3 и чл. 40 от Наредбата за изграждане
и опазване на зелената система на територията
на община Павел баня, по което е образувано
адм. д. № 114/2019 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, и е насрочено за
9.05.2019 г. от 10,30 ч.
1943
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу
чл. 49, ал. 3, чл. 50, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата
за изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Велики Преслав.
Въз основа на протеста е образувано адм. д.
№ 103/2019 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 22.04.2019 г. от 9,30 ч.
1928
Варненският районен съд, 21 състав, призовава Парминдер Сингх, роден на 18.04.1983 г.,
гражданин на Индия, сега с неизвестен адрес,
като ответник по предявения от Николина Василева Кацарова иск с правно основание чл. 127а,
ал. 2 СК по гр. дело № 12537/2018 г. по описа на
ВРС, 21 състав. Ответникът Парминдер Сингх
следва да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК, като указва на призованото
лице, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в съда,
за да получи препис от исковата молба и прило-
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женията към нея от деловодството на 21 състав
на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК.
1944
Софийският районен съд призовава Делфине
Анна Льопер, родена на 6.02.1936 г., Емил Кристиан Шайхер, роден на 18.10.1940 г., Марлене
Регина Кройцер, родена на 8.09.1942 г., Маргарит
Буртшер, родена на 16.10.1945 г., Констанца Богданова Линзер, родена 1921 г., Ева Хилбергер,
родена на 7.08.1963 г., Елизабет Мария Меранер,
родена 1952 г., Ханес (Йоханес) Шайхер, роден
на 12.04.1978 г., Фридрих Густав Лундберг, роден на 20.10.1927 г., без регистрация и постоянен адрес в Република България, с неизвестен
адрес в чужбина, като ответници по гр. дело
№ 19744/2016 г. по описа на Софийския районен
съд, 66 състав, да се явят в двуседмичен срок
считано от обнародването в „Държавен вестник“
в съда за получаване на съобщението по чл. 131
ГПК ведно с исковата молба и приложенията
към нея, както и преписи на определение от
20.04.2018 г., на определение от 28.06.2018 г. и
на определение от 16.07.2018 г. във връзка с
предявена от „Кинтера“ – ООД, ЕИК 203209570,
искова молба вх. № 8007969/8.04.2016 г. по описа
на СРС, както и да посочат съдебен адрес. При
неявяване книжата ще се смятат за редовно
връчени и на ответниците ще бъдат назначени
особени представители на основание чл. 48,
ал. 2 ГПК.
1963
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 141-ви състав, по гр.д. № 57808/2018 г.
призовава в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ Леон Жак Алкалай, роден
на 15.05.1955 г., с неизвестен адрес в Република
България, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, ІІІ гражданско отделение,
141-ви състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54,
за да получи препис от исковата молба и приложенията, подадена от Ивона Тодорова Гекова,
Мария Николова Стаматова и Здравко Благоев
Стаматов. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител.
1964
Врачанският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ
обявява, че е образувано гр. дело № 670/2018 г.
по мотивирано искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество – София,
против Касъм Мехти Касъмов с постоянен и
настоящ адрес: с. Галиче, ул. Огоста № 2, община Бяла Слатина, област Враца, с цена на иска
153 546,86 лв. и същото е насрочено за първо
от к ри т о съдебно заседание на 25.07.2019 г.,
10 ч., която дата е не по-рано от три месеца
до публикуване на настоящото обявление на
основание чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ за
отнемане в полза на държавата на имущество
на обща .стойност 153 546,86 лв., придобито от
престъпна дейност, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Касъм Мехти Касъмов:
Позем лен и мо т, п редс та вл я ва щ н и ва о т
5 дка, зем я, четвърта категори я, намираща
се в местността Крушовски дол, която е имот
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№ 017036, парцел № 36 от масив № 17, с граници
на имота: № 000163, № 017037, № 017039, № 017034
и № 017033, придобит с нотариален акт № 57,
том II, peг. № 2130, дело № 226 от 7.05.2009 г.
Пазарна стойност към настоящия момент
5000 лв.
Ле к а в т о м о б и л м а р к а „ Ме рц ед е с“, м о дел „С 220 D“, peг. № BP 51 97 ВН, дата на
първа регист раци я 15.04.1994 г., придобит с
дог овор о т 8.0 7.2 014 г. з а с у мат а 1950 л в.,
р а м а № W DB2 0 21211 F 0 83273, д ви г ат е л
№ 60491012002603.
Пазарна стойност към настоящия момент
1500 лв.
Ле к а в т о м о б и л м а р к а „ Ме рц ед е с“, м о дел „S 50 0 4 Мат ик“, peг. № BP 02 73 BP,
дата на първа регистрация 18.12.2006 г., придоби т с дог овор о т 26.09.2 014 г. за с у мата
9900 лв., рама № WDD2211861A116155,  двигател
№ 27396830117203.
Пазарна стойност към момента 20 500 лв.
Сума в размер 18 382,80 лв., представляваща
вноски от трети лица по банкова сметка IBAN
BG 31 СЕСВ 97901065396700, открита 2.01.2007 г.  
в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Касъм Мехти Касъмов.
Сума в размер 5950 лв., представляваща вноска по депозит по банкова сметка IBAN BG 31
СЕСВ 97901065396700, открита на 2.01.2007 г.  в
„ЦКБ“ – АД, с титуляр Касъм Мехти Касъмов.
Сума в размер общо 27 830 лв., представляваща
вноски по сметка (спестовна) IBAN BG 90 СЕСВ
97904065396700 в периода 29.11.2008 г. – 2012 г.,
открита в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Касъм Мехти
Касъмов, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването є.
Сума в размер общо 24 800 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка (спестовна)
IBAN BG 90 СЕСВ 97904065396700.
Су ма в размер 50 0 0 лв., представл яваща
п р ода ж на цена на д ру жес т вен к а п и т а л на
„Крис – Строй 87“ – ЕООД, БУЛСТАТ 200841044,
тъй като не е установен законен източник на
средствата за придобиването им.
Сума в размер 15 440,06 лв., представлява ща върната су ма о т л изи н г одат ел „С офА м Л изи н г“ – ООД , по дог овор за л изи н г
№ 8 2 0 3 3/ 31 . 0 7. 2 0 14 г. з а л е к а в т о м о б и л
марк а „Мерцеде с“, моде л „С 50 0 “, с ра ма
WDD2211711A049641, тъй като проверяваното
лице Касъм Мехти Касъмов не е разполагало
със законни средства за вноските по лизинга.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
Сума в .размер 1600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на поземлен имот, представляващ нива
от 8,800 дка в землището на с. Галиче, община
Бяла Слатина, област Враца.
С у ма в ра змер 70 0 л в., п редс та в л я ва ща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на поземлен имот, представляващ нива
от 4,573 дка в землището на с. Галиче, община
Бяла Слатина,  област Враца.
Сума в размер 2200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването
на поземлен имот, представляващ нива от 13,847
дка по плана на земеразделяне на с. Нивянин,  
община  Борован, област  Враца.
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Сума в размер 1050 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването
на поземлен имот, представляващ нива от 5 дка,
намиращ се в с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца.
Сума в размер 5000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил марка „Ауди“,  модел „А 6“,  
peг.  № BP 03 49 ВК.
Сума в размер 12 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 8“,  
peг.  № BP 94  95 ВК.
Су ма в размер 1594 лв., представл яваща
заплатената су ма за лизингов автомобил, а
именно: лек автомобил марка „БМВ“,   модел
„730 Д“,  peг.  № BP 30 33 ВН.
Сума в размер 5000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил марка „Фолксваген“,  модел
„Пасат“,  peг.  № BP 52 55 ВН.
Указва на трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане в настоящия
процес, че могат на основание чл. 225 от ГПК
да встъпят в делото, като предявят своите претенции против страните до приключване на
съдебното дирене пред Врачанския окръжен съд.
1862
Сливенск ият окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка
с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ насрочва съдебно
заседание на 4.07.2019 г. от 9,30 ч. (резервна дата
19.09.2019 г. – 9,30 ч.) по гр.д. № 492/2018 г., образувано по искане  на КПКОНПИ – БУЛСТАТ
131463734, чрез председателя – Пламен Георгиев Димитров, с адрес за призоваване Бургас,
ул. Филип Кутев № 26а, ет. 3, за постановяване
на решение, с което да бъде наложено отнемане
в полза на държавата на следното имущество
на обща стойност 269 713,01 лв., както следва:
I. От Пенка Тошкова Димитрова на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.) с цена на иска 109 163,01 лв.:
– Сумата в размер 100 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
ка пи та ла на „Си л ви я 1998“ – ЕООД, ЕИК:
203229853.
– Сумата в размер 900 евро, равняващи се
на 1760,25 лв., представляваща извършени вноски по спестовен влог BG19PIRB73384602164996
в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр
Пенка Тошкова Димитрова.
– Сумата в размер 44 137,99 евро, равняващи се
на 86 326,41 лв., представляваща преводи от трети
лица по спестовен влог BG19PIRB73384602164996
в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр
Пенка Тошкова Димитрова.
– Сумата в размер 49,93 евро, равняващи се
на 97,65 лв., представляваща платени лихви по
спестовен влог BG19PIRB73384602164996 в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр Пенка
Тошкова Димитрова.
– С у мата в размер 80 0 0 лв., п редставл яваща извършени вноск и по спестовен влог
BG88PI R B7338 4 6 0 4757922 в „Ба н к а П и р е о с
Българи я“ – А Д, с т и т ул яр Пенка Тошкова
Димитрова.
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– С у мата в размер 20 0 0 лв., представл яваща извършени вноск и по спестовен влог
BG88PI R B7338 4 6 0 4757922 в „Ба н к а П и р е о с
Българи я“ – А Д, с тит ул яр Пенка Тошкова
Димитрова.
– Сумата в размер на 171,76 лв., представл я ва ща п лат ен и л и х ви по спес т овен влог
BG88PI R B7338 4 6 0 4757922 в „Ба н к а П и р е о с
Българи я“ – А Д, с тит ул яр Пенка Тошкова
Димитрова.
– Сумата в размер 10 505 лв., представляваща извършени вноск и по спестовен влог
BG88PI R B7338 4 6 0 4757922 в „Ба н к а П и р е о с
Българи я“ – А Д, с тит ул яр Пенка Тошкова
Димитрова.
– Сумата в размер 1,94 лв., представляваща
платени лихви, начислени върху сума с неустановен законен произход, по спестовен влог
BG88PI R B7338 4 6 0 4757922 в „Ба н к а П и р е о с
Българи я“ – А Д, с тит ул яр Пенка Тошкова
Димитрова.
– Сумата в размер 200 лв., внесена от трети
лица по разплащателна сметка BG47 BPBI 7936
1097 9824 01 в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Пенка Тошкова Димитрова.
II. От Пенка Тошкова Димитрова на основание
чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2. т. 1 и чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) с цена на иска 5000 лв.:
– Сумата в размер 5000 лв., получена при
отчуждаването на дружествените дялове от капитала на „Виктор Г“ – ЕООД, ЕИК 203144940.
III. От Пенка Тошкова Димитрова и Димитър
Христов Димитров на основание чл. 63, ал. 2, т. 2
във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) с цена
на иска 99 000 лв.:
– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.562.13.1.23 по кадастралната карта на
гр. Сливен, намиращ се в сграда № 1, разположена
в поземлен имот с идентификатор 67338.562.13, с
адрес Сливен, п.к. 8800, кв. Стоян Заимов, бл. 69,
ет. 1, обект 23, със застроена площ 63,00 кв. м,
с предназначение за търговска дейност, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж 67338.562.13.1.24, 67338.562.13.1.22,
67338.562.13.1.25, под обекта – няма, над обекта – 67338.562.13.1.1, 67338.562,13.1.2, ведно със
съответните идеални части от общите части на
сградата и отстъпено право на строеж върху
поземлен имот с идентификатор 67338.562.13.
Пазарна стойност на имота към датата на предявяване на иска – 99 000 лв.
IV. От Пенка Тошкова Димитрова и Димитър
Христов Димитров на основание чл. 72 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)
с цена на иска 6500 лв.:
– Сумата в размер 6500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил марка „Пежо“, модел
„307 ЦЦ“, рег. № СН2524ВН.
V. От Силвия Димитрова Димитрова на основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) с цена на иска 32 420 лв.:
– 1/4 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се
в землището на с. Глушник, община Сливен,
а именно: лозе в м. Юрта с площ 2,461 дка,
III категори я, съставл яващо имот № 0 03107
по картата на възстановената собственост в
землището на с. Глушник, ЕК АТТЕ 15237, при
граници: имот 003093, имот 003068, имот 003040,
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имот 003106, имот 000308, за сумата 174,42 лв.
Пазарна стойност на имота към датата на предявяване на иска – 420 лв.
– 1/2 ид.ч. от недвижим имот: ПИ с идентификатор № 67338.526.185 по кадастралната карта
и кадастралните регистри с адрес на поземления
имот – Сливен, ул. Димчо Дебелянов № 17, с
площ 399 кв. м, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, с начин на трайно
ползване: ниско застрояване, при съседи: имоти с
идентификатор № 67338.526.214, № 67338.526.184,
№ 67338.526.172, № 67338.526.171, № 67338.526.186.
Пазарна стойност на имота към датата на предявяване на иска – 32 000 лв.
VI. От Силвия Димитрова Димитрова на
основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 3 и
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) с цена на иска 2730 лв.:
– Сумата в размер 1300 лв., получена при
продажбата на % (три четвърти) ид.ч. от отчужден недвижим имот – лозе, представляващо
имот № 004123, III категория, с площ на целия
имот 4,000 дка по плана за земеразделяне в
местност Клисите, намиращ се в землището на
с. Глушник, община Сливен.
– Сумата в размер 1430 лв., получена при
продажбата на 1/2 (една втора) ид.ч. от недвижим
имот – лозе в м. Бозалъка с площ 6,000 дка,
III категория, съставляващо имот № 005024 по
плана за земеразделяне на с. Глушник, община
Сливен.
VII. От „Силвия 1998“ – ЕООД, ЕИК 203229853,
на основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2 от
ЗОПДНПИ (отм.) с цена на иска 14 900 лв.:
– Сумата в размер 14 900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел
„Ц 220“, рег. № СН5051АМ.
Сливенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху посоченото имущество
до първото заседание по делото, третите лица,
които претендират самостоятелни права върху имуществото, могат да встъпят в делото,
като представят съответния иск пред първата
инстанция, третото лице, което има самостоятелни права върху предмета на спора, може да
встъпи в делото, като предяви иск против двете
страни, предявяването на иск от трето лице се
допуска до приключване на устните състезания
в първата инстанция.
1885
Софийският окръжен съд обявява, че е образувано гр.д. № 569 по описа за 2018 г. по иск с
правно основание чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ (отм.)
във връзка с § 5 от ПЗРЗОПДНПИ, предявен
от държавата, действаща чрез Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), против Галин Тодоров Георгиев, а именно:
1. Недвижим имот, намиращ се в гр. Елин
Пелин, община Елин Пелин, област София, с
административен адрес съгласно удостоверения
за данъчна оценка – бул. Витоша № 12, в новопостроена многофамилна жилищна сграда със
заведение за бързо хранене, цялата със застроена
площ 201,10 кв. м и разгъната застроена площ
1376,55 кв. м, построена съгласно разрешение
за строеж № 115/8.06.2007 г. на Община Елин
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Пелин в степен на завършеност „груб строеж“
в урегулиран поземлен имот с площ 280 кв. м,
намиращ се в гр. Елин Пелин, община Елин
Пелин, област София, с планоснимачен номер
1594, за който е отреден парцел XVII в кв. 103 по
плана на града, утвърден със Заповед № АБ-164
от 1.07.1985 г., изменен със Заповед № ТС-136
от 2001 г., при граници и съседи на парцела:
улица, УПИ XV-1594, улица и УПИ XIV-922, а
именно: апартамент № 7, разположен на четвърти жилищен етаж на гореописаната сграда,
кота +12,03 м, със застроена площ 59,80 кв. м,
състоящ се от антре, баня с тоалетна, килер,
една спалня, дневна с кухненски бокс и две
тераси, при граници и съседи на апартамента:
от север – апартамент № 8 на същата жилищна
сграда, стълбищно пространство и асансьорна
шахта, от изток – на фасада към бул. Витоша,
от юг – калканна стена към УПИ XVI-1594, и
от запад – вътрешен двор, отгоре – апартамент
№ 9, отдолу – апартамент № 5, заедно с прилежащите му 5 % идеални части от общите части
на сградата, равняващи се съгласно таблица за
площообразуване на 6,70 кв. м, с обща площ
66,52 кв. м, заедно със съответните идеални
части от правото на строеж върху урегулирания
поземлен имот, върху който е построена сградата, подробно описан по-горе, за сумата 7853 лв.
2. Недвижим имот, намиращ се в гр. Елин
Пелин, община Елин Пелин, област София, с
административен адрес съгласно удостоверения
за данъчна оценка – бул. Витоша № 12, в новопостроена многофамилна жилищна сграда със
заведение за бързо хранене, цялата със застроена
площ 201,10 кв. м и разгъната застроена площ
1376,55 кв. м, построена съгласно разрешение за
строеж № 115 от 8.06.2007 г. на Община Елин
Пелин в степен на завършеност „груб строеж“
в урегулиран поземлен имот с площ 280 кв. м,
намиращ се в гр. Елин Пелин, община Елин
Пелин, област София, с планоснимачен номер
1594, за който е отреден парцел XVII в кв. 103 по
плана на града, утвърден със Заповед № АБ-164
от 1.07.1985 г., изменен със Заповед № ТС-136 от
2001 г., при граници и съседи на парцела: улица,
УПИ XV-1594, улица и УПИ XIV-922, а именно:
магазин за промишлени стоки, разположен на
полусутеренно ниво на гореописаната сграда,
на кота -3,16 м, със застроена площ 73,38 кв. м,
състоящ се от търговски салон, склад, преддверие
и WC, при граници и съседи на магазина: от
север – калканна стена, от изток – фасада към
бул. Витоша, от юг – козметично-фризьорски
салон и обща стълбищна клетка с асансьор,
машинно и помещение за хидрофор, от запад – вътрешен двор, отгоре – заведение за бързо
хранене, собственост на Ивайло Радославов
Николов, заедно с прилежащите му 7 % идеални
части от общите части на сградата, равняващи
се съгласно таблица за площообразуване на 9,97
кв. м, с обща ценообразуваща площ 83,35 кв. м,
заедно със съответните идеални части от правото
на строеж върху урегулирания поземлен имот,
върху който е построена сградата, подробно
описан по-горе, за сумата 17 500 лв.
3. Магазин № 3, намиращ се в г р. Елин
Пелин, община Елин Пелин, област София,
жилищен блок „В. Левски“, вх. Б, на три нива, с
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разгъната застроена площ 83,57 кв. м, търговска
площ – 74,77 кв. м, и складово-сервизно помещение – 8,80 кв. м, при граници: първо ниво: от север – магазин № 2, от изток – двор, от юг – улица
с о.т. 34а – 34б, и от запад – стълбищна клетка
на вх. Б; второ ниво: от север – апартамент № 13,
от изток – двор, от юг – улица с о.т. 34а – 34б,
от запад – апартамент № 14, и трето ниво: от
север – апартамент № 15, от изток – двор, от
юг – улица с о.т. 34а – 34б, и от запад – апартамент № 16, заедно с 4,85 % идеални части от
общите части и от правото на строеж върху
терена, представляващ урегулиран поземлен
имот, намиращ се в гр. Елин Пелин, община
Едип Пелин, област София, съставляващ УПИ
XI – За ОбНС и магазини, в квартал 25а по плана на града, утвърден със Заповед № АБ-164 от
1985 г. и изменен с Решение № 499 от протокол
№ 18 от 2005 г. на ОбНС – гр. Елин Пелин, при
граници и съседи на парцела по скица: улица,
УПИ XII – За ОбНС и магазини, улица и УПИ
Х-326, за сумата 30 000 лв.
4. Сумата общо в размер 8899,26 лв., представл яваща внесена на каса о т п роверяван о т о л и ц е п р е з п е р и о д а 2 0 0 8 г. – 2 01 2 г.,
внесена по разплащателна сметка в левове
№ IBAN BG83STSA93000013823812, открита на
16.04.2007 г., закрита на 23.03.2012 г. в ТБ „Банка
ДСК“ – ЕАД.
5. Сумата общо в размер 2150 лв., представляваща внесена от трети лица по разплащателна сметка в левове № IBAN BG83STSA93000013823812,
открита на 16.04.2007 г., закрита на 23.03.2012 г.
в ТБ „Банка ДСК“ – ЕАД.
6. Сумата общо в размер 8260 лв., представляваща внесена на каса от проверяваното лице
през периода 2008 г. – 2013 г. по разплащателна
сметка в левове № IBAN BG 56 UNCR 9660 0007
1214 12, открита на 9.04.2001 г. в ТБ „УниКредит
Булбанк“ – АД.
7. Сумата общо в размер 2262 лв., внесена от
трети лица в периода след 30.06.2008 г. – 2012 г.
по разплащателна сметка в левове № IBAN BG 56
UNCR 9660 0007 1214 12, открита на 9.04.2001 г.
в ТБ „УниКредит Булбанк“ – АД.
8. Сумата в размер 26 756,27 лв., иззета от
проверяваното лице с протокол за претърсване
и изземване и с протокол за обиск и изземване,
двата от 22.05.2015 г.
9. На основание чл. 72 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) ищецът
моли съда да отнеме в полза на държавата и сумата в размер 16 908 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване 28.10.2010 г.
на лек автомобил „БМВ“, модел „320 ТД Компакт“,
peг. № СО8353АМ, рама № WBAAT71080KR08152,
двигател – 204D483385138, с дата на п ървон ач а л н а р ег ис т ра ц и я – 1.11.2 0 0 2 г., п ри до бит на 1.10.2008 г., както и сумата в размер
11 500 лв., представляваща пазарната стойност
към датата на отчуждаване 22.06.2011 г. на лек
автомобил марка „БМВ“, модел „330 Д“, рег.
№ СО9157А Р, рама № W BA A L91060FS06223,
двигател – 306D123259396, с дата на първоначална регистрация – 4.07.2000 г., придобит на
5.10.2010 г., както и сумата в размер 7787 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 20.07.2017 г. на лек ав-
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томобил марка „БМВ“, модел „330 Д“, рег.
№ СО2987АС, рама № WBAED910X0FM72293,
двигател – 306D222855391, с дата на първоначална регистрация – 16.09.2003 г., придобит на
11.04.2010 г.
Съдът указва на третите лица, които претендират самостоятелни права върху това имущество,
че могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред Софийския окръжен съд
в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“. Делото
е насрочено за 27.06.2019 г. от 13,30 ч.
1659
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка
с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ обявява, че е
образувано гр. д. № 47/2019 г. по искова молба
на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество срещу Бахтишен Фикрет Хасанова с
постоянен адрес: с. Изгрев, община Венец, област Шумен, ул. Васил Левски № 12, и настоящ
адрес: Свиленград, област Хасково, ж.к. Простор
№ 2, ет. 6, ап. 23, и Метин Редванов Хасанов
с постоянен адрес: Софи я, ул. Цар Сам у ил
№ 112, ет. 2, и настоящ адрес: Свиленград, област Хасково, ж.к. Простор № 2, ет. 6, ап. 23, с
което на основание чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ
(отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ
и решение № 96 от 30.01.2019 г. на КПКОНПИ е
предявено искане да бъде постановено решение
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на стойност 268 675,25 лв.:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Бахтишен Фикрет
Хасанова и Метин Ридванов Хасанов:
– недвижим имот – нива с площ 26,696 дка,
трета категори я, в местност та Код жа екенлик, имот № 004010 по плана на с. Изгрев,
община Венец, ЕК АТТЕ 32562, при граници:
имоти № 004011 – нива на Рубил Х итиогл у,
№ 0 0 0511 – полск и път, № 0 040 09 – нива на
наследници на Хюсеин Ибрамов А хмедов, и
№ 004004 – нива на наследници на Мюсреф
Мюсреф Ариф, придобит с нотариален акт № 165,
том 2, pег. № 7840, дело № 337 от 19.05.2009 г.
(акт № 70, том 7, дело № 1313, вх. pег. № 2519 от
19.05.2009 г. на СВ – Шумен), от Метин Ридванов
Хасанов по време на брака му с Бахтишен
Фикрет Хасанова; пазарната стойност на имота
към настоящия момент е 40 044 лв.;
– лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“,
pег. № Н8461ВА, рама W0L0JBF19W1051453, двигател X16XEL20A96384, дата на първа регистрация 9.01.1998 г., придобит на 22.03.2011 г., с
променен pег. № СА9253 ХК; пазарната стойност
на автомобила към настоящия момент е 1000 лв.;
автомобилът е собственост на Метин Ридванов
Хасанов и Бахтишен Фикрет Хасанова;
– лек а вт омоби л марк а „Мерцедес“, мо дел „Е 320 Ц ДИ“, pег. № СВ6444А К , рама
WDB2110891X203805, двигател 64292140126315,
дата на първа регистрация 17.03.2006 г., придобит на 16.04.2015 г.; пазарната стойност на
автомобила към настоящия момент е 2000 лв.;
автомобилът е собственост на Метин Ридванов
Хасанов и Бахтишен Фикрет Хасанова.
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На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Бахтишен Фикрет
Хасанова:
– сумата в размер 25 000 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове
№ 17355618, срочен депозит № 18336503 и срочен
депозит № 19348932 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Бахтишен Фикрет Хасанова, нетрансформирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 24 299,69 лв. (ведно с лихви),
представляваща вноска от трето лице по срочен
депозит BG 56 BPBI 7946 20 61940201, в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Бахтишен Фикрет
Хасанова, нетрансформирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 20 820,19 лв., равностойността на 990 евро и 14 306 щатски долара,
представляваща вноски от трети лица, получени
от Бахтишен Фикрет Хасанова чрез „Юробанк
България“ – АД, чрез системата Western Union
през 2009 г., нетрансформирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 1171,20 лв., представляваща
вноски от трети лица, получени от Бахтишен
Фикрет Хасанова чрез „Изи пей“ – АД, чрез
системата Western Union през 2016 г., нетрансформирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 12 008,42 лв., представляваща вноски от трети лица, получени от Бахтишен
Фикрет Хасанова чрез ФК „Кеш експрес сървис“ – ЕООД, чрез системата Western Union през
2009 г., нетрансформирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Метин Ридванов
Хасанов:
– су мата в размер 33 269,18 лв., представляваща вноски от лицето по срочен депозит
№ 19348885, в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Метин Ридванов Хасанов, нетрансформирани
по други банкови сметки и непреобразувани в
друго имущество;
– сумата в размер 78,86 лв., или левовата
равностойност на 40,32 евро, представляваща
вноски от лицето по разплащателна сметка в
евро № 19517945 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Метин Ридванов Хасанов, нетрансформирани
по други банкови сметки и непреобразувани в
друго имущество;
– сумата в размер 2904 лв., представляваща
вноски от лицето по спестовен влог BG 96 BPBI
7946 40 62046501 в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Метин Ридванов Хасанов, нетрансформирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество;
– су мата в размер 48 035,47 лв. (ведно с
лихвите), представляваща вноски от лицето по
сметка BG 89 BPBI 7946 20 62046501 в „Юробанк
България“ – А Д, с титуляр Метин Ридванов
Хасанов, нетрансформирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 11 469,32 лв., представляваща вноска от трето лице и начислени
лихви по срочен депозит № 19348885 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Метин Ридванов Хасанов,
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нетрансформирани по други банкови сметки и
непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
вноска от трето лице и начислени лихви по срочен депозит № 19348885 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Метин Ридванов Хасанов, нетрансформирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 3725,86 лв., равностойността на 1905 евро, представляваща вноски
от трети лица, получени от Метин Ридванов
Хаса нов ч рез „ЦК Б“ – А Д, ч рез сист емата
Western Union през 2014 г., нетрансформирани
по други банкови сметки и непреобразувани в
друго имущество;
– с у м ат а в ра змер 2 0 0 л в., п р едс т а в л яв а щ а вно с к и о т т р е т и л и ц а , по л у чен и о т
Ме т и н Р и д в а нов Х ас а нов ч р е з „Ю р о б а н к
България“ – АД, чрез системата Western Union
през 2011 г., нетрансформирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер 37 649,06 лв., представляваща вноски от трети лица, получени от Метин
Ридванов Хасанов чрез ФК „Кеш експрес сървис“ – ЕООД, чрез системата Western Union през
2009 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2016 г.,
нетрансформирани по други банкови сметки и
непреобразувани в друго имущество.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
могат да предявят своите претенции върху описаните суми и имуществото по реда на ГПК найкъсно в първото съдебно заседание по делото,
насрочено на 27.06.2019 г. от 14 ч.
1766
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 679, ал. 3 от ТЗ по ч.т.д. № 55/2019 г. по описа
на ПОС призовава кредиторите на ЕТ „Емилия
Йорданова“ (в несъстоятелност) за разглеждане на искането от длъжника Емилия Петкова
Йорданова; насрочва о.с.з. за 1.04.2019 г. от
13,30 ч. за отмяна на решенията на събранието
на кредиторите на ЕТ „Емилия Йорданова“ (в
несъстоятелност), приети на 28.02.2019 г., което
производство по несъстоятелност се води по т.д.
№ 154/2013 г. по описа на ПлОС.
1905
Софийският градски съд на основание чл. 17,
а л. 1, т. 8 от ЗПП вписва п ромени по ф.д.
№ 1309/1997 г. на ПП „Обединен блок на труда
български лейбъристи“, както следва: Национален
съвет на ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА
БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“ в състав: Албена
Соколова Христова, Анелия Иванова Гамалова,
Антоанета Живкова Ангелова, Атанас Руменов
Христов, Бисер Спасов Колев, Благой Кузманов
Калфов, Венета Добрева Катрекова, Веселина Иванова Мутафова, Веселин Атанасов Каравасилев,
Веселка Кунчева Георгиева, Виктория Стефанова
Карадимова, Владимир Руменов Лафчийски, Гено
Дачев Генов, Георги Димитров Димитров, Георги
Йорданов Георгиев, Георги Спасов Славов, Денка Христова Ангелова, Диана Миткова Кирова,
Димитър Димитров Мирчев, Димитър Иванов
Христов, Димитър Янчев Гальов, Димчо Стайков Димов, Донка Атанасова Недялкова, Донка
Николова Вълкова, Донка Христова Минкова,
Доротея Бисерова Кръстева, Екатерина Иванова
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Атанасова, Елисавета Васкова Маджарова, Женя
Живкова Узунова, Иван Вълчев Петров, Иванка
Георгиева Фетваджиева, Йорданка Николова Радева, Красимира Димитрова Караджова-Минчева,
Куни Станков Чобанов, Магдалена Александрова
Куртева, Марийка Великова Дюлгерова, Милан
Войнов Миланов, Мило Цветанов Милов, Мирослав Бернардов Славов, Мирка Иванова Друмева,
Надка Стойчева Георгиева, Незабравка Богомилова Осенарова, Петранка Добрева Габровска,
Радан Василев Мирянов, Радостина Атанасова
Дюлгерова, Радостина Василева Иванова, Райна
Маринова Вълкова, Роза Иванова Парашкевова,
Росица Колева Казакова, Росица Костадинова
Денева, Румяна Николова Христова, Светослав
Калчев Калевски, Светослав Петров Славов, Станка Кръстева Петрова, Станчо Стоянов Станков,
Стефка Александрова Георгиева, Таня Петрова
Атанасова, Тодорка Иванова Зашева, Христина
Спирова Янакиева, Христинка Христова Бондокова, Хугас Гарабедов Месропов. Изпълнително
бюро на ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА
БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“ в състав: председател – Екатерина Иванова Атанасова; Димитър
Янчев Га льов – зам.-председател; Владимир
Руменов Лафчийски – зам.-председател; Светослав Калчев Калевски – зам.-председател; Радан
Василев Мирянов – зам.-председател; Гено Дачев
Генов, Благой Кузманов Калфов, Бисер Спасов
Колев, Мирослав Бернардов Славов. Национална
контролна комисия на ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК
Н А ТРУД А БЪЛГА РСК И ЛЕЙБЪРИСТИ“ в
състав: Тодор Иванов Мутафов – председател на
НКК; Иван Иванов Минков, Христа Тодорова
Маринова, Надя Алексиева Левичарова, Светлин Димов Димчев. Партията се представлява
от председател – Екатерина Иванова Атанасова.
2066

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дружество на анестезиолозите
в България“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 2 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 23.04.2019 г. в 15 ч. по седалището на сдружението: София, бул. Свети Георги Софийски
№ 3, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за промяна на името на дружеството;
проект за решение – ОС приема предложената
от УС промяна в името на дружеството, като
за ново име определя: Българско дружество
по анестезиология и интензивно лечение; 2.
вземане на решение за промяна в дейността на
дружеството; проект за решение – ОС приема
предложението на УС за промяна в дейността
на дружеството, като към сега действащата да
се добави, че дружеството може да извършва
стопанска дейност по смисъла на чл. 3, ал. 3
от ЗЮЛНЦ; 3. промени в устава; проект за
решение – ОС приема предложените от УС
промени в устава, които да го приведат в съответствие с приетите решения за промяна в
името и предмета на дейност; 4. приемане на
отчета за дейността на дружеството за 2018 г.,
както и годишния счетоводен отчет и баланс за
2018 г.; проект за решение – ОС приема отчета

ВЕСТНИК

БРОЙ 24

за дейността на дружеството за 2018 г., както и
годишния счетоводен отчет и баланс за 2018 г.
Поканват се всички членове или техни упълномощени представители да вземат участие в
работата на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 16 ч. на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се делегати.
1932
3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Софийско филателно дружество
„Петко В. Караиванов“, София, на основание
чл. 24, ал. 3, буква „б“ от устава и чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
25.04.2019 г. в 18 ч. на адреса на сдружението:
София, ул. Хан Крум № 7,  при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния доклад за дейността и финансовия отчет на дружеството през
предходната година; 2. приемане на доклада на
контролно-ревизионната комисия за предходната
година; 3. приемане на бюджет на дружеството
за текущата година; 4. вземане на решение по
чл. 23, ал. 1, т. 14 от устава за покупка на недвижим имот в София; определяне на цената за
покупката и упълномощаване на трима членове
на управителния съвет за сключване на сделката
за покупка и изпълнението є; 5. разни. Поканват се членовете на сдружението да присъстват,
като представят документи за правото им да
участват в общото събрание.
1902
27. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по автомобилен спорт“ (БФАС), София, на основание
чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 2 от устава
на сдружението свиква общо отчетно събрание
на 30.04.2019 г. в 14 ч. в зала „София“ на Българския Червен кръст, София, бул. Джеймс Баучер
№ 76, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишен отчетен доклад за дейността на БФАС
за 2018 г.; 2. приемане на бюджет на БФАС за
2019 г.; 3. разглеждане и вземане на решения
по писма до ОС на БФАС; 4. разни. Регистрацията на делегатите ще започне от 11,30 ч. на
30.04.2019 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
1921
297. – Управителният съвет на „Асоциация
на българските предприятия за международни
превози и пътища“ (АЕБТРИ), София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 3 от устава на
АЕБТРИ свиква по своя инициатива извънредно
общо събрание на членовете на асоциацията на
8.05.2019 г. в 11 ч. в залата на АЕБТРИ, София,
бул. Гоце Делчев № 56, бл. 15, при следния
дневен ред: 1. отчет за финансовите резултати
на АЕБТРИ за периода 1.01.2017 – 31.12.2018 г.;
2. предложение за допълнение в дейностите на
АЕБТРИ във връзка с подобряване на финансовото състояние на сдружението; 3. разглеждане
на жалби срещу решения на управителния съвет
на АЕБТРИ; 4. приемане на промени в устава на
АЕБТРИ; 5. промени в управителния съвет на
АЕБТРИ. Канят се всички членове на АЕБТРИ
да присъстват лично или чрез упълномощени
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представители. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 4 от устава на
АЕБТРИ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред при спазване на изискванията на ЗЮЛНЦ.
Писмените материали са на разположение на
членовете на адреса на асоциацията в София,
ул. Искърски пролом № 6 – 8.
1913
1. – Управителният съвет на Асоциацията на
полицейските началници, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2 от устава на асоциацията свиква общо събрание на 8.05.2019 г.
в 17 ч. в Интер Експо Център, София, район
„Младост“, бул. Цариградско шосе № 147, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчетен
доклад на УС за дейността на АПН през 2018 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет на
АПН за 2018 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в 18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
1922
12. – Управителният съвет на сдружение
„SOS Детски селища България“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква двадесет и деветото редовно общо събрание на сдружението на 9.05.2019 г.
в 15 ч. в хотел „Форум“ с адрес – София 1612,
бул. Цар Борис III № 41, при следния дневен
ред: 1. приемане на дневния ред на годишното
събрание; 2. приемане на протокола от двадесет
и осмото общо събрание на сдружението (2018);
3. приемане на годишния отчет за дейността
на сдружение „SOS Детски селища България“
през 2018 г. и основните насоки в дейността
през 2019 г.; 4. приемане на доклада от финансовия одит и заверения от одиторите – KPMG
България, годишен счетоводен отчет за 2018 г.;
5. избор на независима одиторска фирма за
извършване на одита на сдружението за финансовата 2019 г.; 6. освобождаване от финансова
отговорност на ч леновете на у прави телни я
съвет; 7. изменение и допълнение на устава
на сдружението (в съответствие с променения
устав на Международната организация); 8. избор на нов управителен съвет и председател
на сдружението; 9. приемане на бюджета на
сдружението за 2019 г.; 10. промени в състава
на общото събрание на сдружение „SOS Детски
селища България“; 11. разни. Регистрацията на
членовете на общото събрание ще се извърши
от 14,30 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15
от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1953
39. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на българските писатели“, София, на
основание чл. 20, ал. 2 от устава на сдружението
и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 11.05.2019 г. в 8 ч. в София, ул. Г.
С. Раковски № 108 – зала № 4 на Федерацията
на научно-техническите съюзи в България, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет за 2018 г.; 2. финансов отчет
за 2018 г.; 3. приемане бюджета на сдружение
„Съюз на българските писатели“ за 2019 и 2020 г.
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При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
9 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1903
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Международен координационен комитет по имунология на размножаването“ (МККИР) – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на сдружението на
16.05.2019 г. в 15,30 ч. в сградата на Института
по биологи я и им у нологи я на размножаване т о – БА Н, С офи я 1113, бул. Цари г ра дско
шосе № 73, при следния дневен ред: 1. приемане на изменения и допълнения в устава на
сдружението съгласно предложение на УС; 2.
освобождаване и приемане на членове на УС;
3. приемане на основни насоки и програми за
дейността на сдружението по предложение на
УС. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и
ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на явилите се
членове. Материалите за събранието са на разположение на членовете на посочения адрес на
управление на сдружението.
1780
1. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т н а ф он д а ц и я
„Априлци“ – София, на основание на чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 18, т. 2 от устава на фондацията
свиква редовно годишно събрание (заседание
на съвета на фондацията) на 17.05.2019 г. в 18 ч.
в гр. А прилци в конферентната зала на ПГ
„Иван Марангозов“ при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на фондацията през 2018 г.;
2. годишен счетоводен отчет за дейността на
фондацията през 2018 г.; 3. приемане на програма за дейността на фондацията през 2019 г.;
4. финансов план (бюджет) на фондацията за
2019 г.; 5. други въпроси. При липса на кворум
на основание на чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе в 19 ч.
1965
22. – Управителният съвет на Българската
хотелиерска и ресторантьорска асоциация на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
отчетно общо събрание на членовете на сдружението на 29.05.2019 г. в 14 ч. в хотел „Жасмин“, София, бул. Симеоновско шосе № 252,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УС в периода 5.10.2017 г. – 31.12.2018 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет на БХРА
за 2017 г. и 2018 г.; 3. доклад на КС за дейността
в периода 5.10.2017 г. – 31.12.2018 г.; 4. доклад за
дейността на председателите на БХРА за периода
5.10.2017 г. – 31.12.2018 г.; 5. освобождаване от
отговорност на членовете на УС и КС за дейността им през периода 5.10.2017 г. – 31.12.2018 г.;
6. освобождаване от отговорност на председателите на УС на БХРА за дейността им пред
периода 5.10.2017 г. – 31.12.2018 г.; 7. изменение
в устава на БХРА. Членовете на сдружението се
легитимират за участие в събранието със: лична
карта – за физическите лица; удостоверение за
актуално състояние на съответното юридическо лице, чийто представител се легитимира с
лична карта. Допуска се гласуване въз основа
на изрично писмено пълномощно, в което са
посочени дневният ред, както и начинът на
гласуване по него. Всеки пълномощник може
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да представлява един редовен член. Преупълномощаване не се допуска. Общото събрание се
счита законно, ако в обявения час присъстват
повече от половината от редовните членове
на сдружението с право на глас. При липса на
кворум в определения час събранието се отлага
за един час по-късно при същия дневен ред и се
счита за законно, колкото и членове да се явят.
Материалите за събранието са на разположение
на членовете в офиса на сдружението в София,
ул. Хан Аспарух № 18, ет. 1.
1901
8. – Управителният съвет (Централното ръководство) на Асоциацията на физиотерапевтите
в България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание (конгрес) на делегатите
на 8.06.2019 г. в 9,30 ч. в зала А1 на НСА „Васил
Левски“, Студентски град, София, при следния
дневен ред: 1. приемане устав на Асоциацията на
физиотерапевтите в България (АФБ); 2. отчет на
управителния съвет (Централното ръководство)
на Асоциацията на физиотерапевтите в България;
3. избор на управителен съвет, контролна и етична
комисия на Асоциацията на физиотерапевтите в
България за периода 2019 – 2022 г.; 4. обсъждане
проектобюджет на АФБ за следващия мандат;
5. обсъждане резолюция на общото събрание.
1887
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„ФК „Тимок“ – Брегово, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.04.2019 г.
в 16 ч. в Брегово, пл. Централен № 1 – сградата
на Община Брегово, ет. 2, заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. промяна на председателя и членове на управителния съвет; избор на
нови; 2. промяна на председателя и членове на
контролния съвет; избор на нови; 3. приемане
на отчет за дейността на сдружението за 2018 г.;
4. промяна в устава; 5. разни организационни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1886
2. – Управителният съвет на ТК „Су пер
спорт“ – Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 27.05.2019 г.
в 17 ч. във Варна, СК „Локомотив“, 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.
1723
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност
„ФК – Вихър – Ветрен“ – Ветрен, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
18.05.2019 г. в 13,30 ч. на адреса на управление
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на сдружението – Ветрен, община Септември,
ул. Петдесета № 45, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на сдружението;
2. освобождаване от длъжност и отговорност
членовете на УС; 3. освобождаване от длъжност
и отговорност председателя на УС; 4. избор на
нов управителен съвет; 5. избор на председател на УС; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
1966
6. – Съветът на Адвокатската колегия – Видин, на основание чл. 81, ал. 1 във връзка с
чл. 83 от ЗА свиква извънредно общо събрание
на 18.05.2019 г. в 10 ч. в зала № 13 на Окръжния
съд – Видин, при следния дневен ред: 1. избор
на председател на дисциплинарния съд; 2. разни.
1920
11. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Стрелкови клуб „Спартак“ – Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 18 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 10.05.2019 г. в 10 ч. в Пазарджик,
ул. Христо Касапвелев – в заседателната зала на
Хипермаркет „КРЕЗ“, при следния дневен ред:
1. освобождаване на член на УС и прекратяване
на членството на Любомир Владимиров Ланков
поради постъпило негово заявление и приемане
на изменения на устава на сдружението в тази
насока; 2. приемане на изменения на устава
на сдружението, свързани с увеличаване на
годишния членски внос; 3. приемане на изменения на устава на сдружението, свързани със
свикването на общо събрание. Свикването на
общото събрание се извършва чрез обнародване на поканата в неофициалния раздел на
„Държавен вестник“. При липса на кворум на
основание чл. 20 от устава на сдружението и
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един
час и ще се проведе на същото място и при
същия дневен ред колкото и членове да се явят.
1758
3. – Председателят на УС на СНЦ „Асоциация за защита правата на пациентите“ – Стара
Загора, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и по
собствена инициатива свиква общо събрание
на членовете на 18.05.2019 г. в 17,30 ч. в Стара
Загора, ул. Митрополит Методи Кусев № 44, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
пререгистрация на сдружението; 2. промени в
устава на сдружението; 3. изключване на членове
и прием на нови членове; 4. избор на управляващи органи и представителство; 5. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
и чл. 20 от устава събранието ще се отложи с
един час и ще се проведе на същото място и при
същия дневен ред колкото и членове да се явят.
1768
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