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Министерски съвет
Постановление № 218 от 5 септем
ври 2019 г. за изменение на Правил
ника за организацията и дейността
на Националната комисия за борба с
трафика на хора, приет с Постанов
ление № 49 на Министерския съвет
от 2004 г.
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Постановление № 219 от 5 септем
ври 2019 г. за одобряване на допъл
нителни трансфери по бюджетите
на общините за 2019 г. за финансово
подпомагане на общините за ремонт,
възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници
3
Постановление № 220 от 5 септем
ври 2019 г. за одобряване на допълни
телни разходи/трансфери за 2019 г. за
изплащане на стипендии по Програма
та на мерките за закрила на деца с
изявени дарби от държавни, общински
и частни училища през 2019 г., приета
с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г.
10
Постановление № 221 от 5 септем
ври 2019 г. за одобряване на допълни
телни разходи по бюджета на Минис
терството на младежта и спорта
за 2019 г. за изплащане на минимални
диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и
спорт
12
Постановление № 222 от 5 септем
ври 2019 г. за одобряване на допъл
нителни трансфери по бюджетите
на общините за 2019 г. за финансово
осигуряване на дейности по национал
ните програми „Осигуряване на съвре
менна образователна среда“ и „Без сво
боден час“, одобрени с Решение № 172
на Министерския съвет от 2019 г. за
одобряване на национални програми за
развитие на образованието
12
Постановление № 223 от 5 септем
ври 2019 г. за одобряване на допълни









телни разходи по бюджета на Минис
терството на регионалното развитие
и благоустройството за 2019 г.
Постановление № 224 от 5 септем
ври 2019 г. за изменение и допълнение
на Класификатора на длъжностите в
служба „Военна информация“, приет с
Постановление № 170 на Министерския съвет от 2016 г.
Постановление № 225 от 9 септем
ври 2019 г. за одобряване на допълни
телни разходи по бюджета на Минис
терството на регионалното разви
тие и благоустройството за 2019 г.
за изпълнение на Проект „Софийски
околовръстен път в участъка от км
35+260 до км 41+340 (от пътен възел
„Цариградско шосе“ до пътен възел
„Младост“)“
Постановление № 226 от 10 септем
ври 2019 г. за създаване на Национален
съвет по миграция, граници, убежище
и интеграция и приемане на Правил
ник за организацията и дейността на
Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Постановление № 227 от 10 септем
ври 2019 г. за приемане на Наредба за
форматите на данните и за условия
та и реда за предоставяне на достъп
до информацията в Единната информационна точка
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Министерство
на образованието и науката
 Наредба № 23 от 23 август 2019 г. за
придобиване на квалификация по професията „Продавач-консултант“
48
 Наредба за допълнение на Наредба
№ 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
86
Министерство
на отбраната
 Наредба за изменение на Наредба
№ Н-11 от 2018 г. за условията и реда
за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища
88
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 215
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за измерванията, приет от 44-то Народно
събрание на 4 септември 2019 г.
Издаден в София на 9 септември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за из
мерванията (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм.,
бр. 88, 95 и 99 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г.,
бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 38 и
77 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от
2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г. и
бр. 12 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 3 се отменя.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Българският институт по метрология
разпространява единиците от националните
еталони към следващите по точност еталони
в страната чрез калибриране.
(5) Продължителността за извършване на
калибрирането се определя от Българския
институт по метрология и не може да е повече
от 12 месеца.“
§ 2. В чл. 19, ал. 2 думите „чл. 17, ал. 2,
т. 3, 4 и 5“ се заменят с „чл. 17, ал. 2, т. 4 и
5 и ал. 4“.
§ 3. Създава се чл. 29а:
„Чл. 29а. (1) Одобряването на типа на
средствата за измерване включва:
1. преглед на документите и техническото
досие на типа средство за измерване;
2. изследване на типа средство за измерване;
3. оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него;
4. издаване на удостоверение за одобрен
тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове
средства за измерване.
(2) Срокът за изпълнение на етапите за
одобряване на типа е за:

1. преглед на документите и техническото
досие на типа средство за измерване, който е до:
а) 30 дни от подаването на заявлението – за
средства за измерване от неодобрен тип, като
за средствата за измерване по чл. 29, ал. 3 този
срок може да включва и проучване на опита
на други органи по метрология при метрологичния контрол на заявените за ограничено
одобряване на типа средства за измерване;
б) 20 дни от подаването на заявлението – за
средствата за измерване по чл. 29, ал. 2;
в) 20 дни от подаването на заявлението
за средствата за измерване за продължаване на срока на валидност на одобрен тип и
за продължаване на срока на валидност на
ограничено одобряване на типа;
2. оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него – до 30 дни от
получаването на протоколите от изпитване;
3. издаване на удостоверение за одобрен тип
средство за измерване и вписване в регистъра
на одобрените за използване типове средства
за измерване – до три дни от приемането на
доклада за одобряване на типа на средството
за измерване.“
§ 4. В чл. 39 се създава ал. 3:
„(3) Срокът за извършване на първоначалната проверка на средствата за измерване е
до 30 дни от датата на заявяването є, освен
в случаите, когато заявителят е посочил подълъг срок.“
§ 5. В чл. 58, ал. 2 се създава изречение
второ: „Срокът за извършване на метрологичната експертиза е не по-дълъг от 12 месеца
от получаване на искането.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 4 септември 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
6981

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218
ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за изменение на Правилника за организация
та и дейността на Националната комисия
за борба с трафика на хора, приет с По
становление № 49 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 39 от 2007 г., бр. 60 от 2008 г. и
бр. 22 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 2 числото „9“ се заменя
с „11“.
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Заключителни разпоредби
§ 2. В Правилника за устройството, организацията и дейността на Централната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните към
Министерския съвет, приет с Постановление
№ 228 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ,
бр. 75 от 2012 г.), в чл. 4, ал. 2 числото „8“
се заменя с „6“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6997

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219
ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2019 г. за фи
нансово подпомагане на общините за ремонт,
възстановяване, изграждане и довършване
на военни паметници

С Т Р. 3

300 000 лв. за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници, разпределени по общини съгласно
приложението.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет, за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на съответните общини,
по бюджетите на които се одобряват допълнителните трансфери.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери
за други целеви разходи за 2019 г. в размер

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1

СПИСЪК
на военни паметници по общини за финансово подпомагане за ремонт, възстановяване, из
граждане и довършване за 2019 г.
№ по
ред

Паметници

Средства (в лв.)

Община Благоевград
1.

Поставяне на паметни плочи с имената на загиналите в Междусъюзничес
ката война, погребани в Паметника-костница в гр. Благоевград.

5 000 лв.

2.

Ремонт на паметник-чешма на загиналите във войните 1912 – 1945 г. в
с. Горно Хърсово.

2 000 лв.

Общо:

7 000 лв.

Ремонт и доизписване на имена на военен мемориал „Слава на героите“
в с. Гайтаниново.

2 000 лв.

Общо:

2 000 лв.

Изграждане на военен паметник на загиналите във войните 1912 – 1945 г.
в гр. Айтос.

8 000 лв.

Общо:

8 000 лв.

Ремонт и подмяна на начупени мраморни плочи с имената на загиналите
във Втората световна война в с. Горица.

3 000 лв.

Общо:

3 000 лв.

Община Хаджидимово
1.

Община Айтос
1.

Община Поморие
1.

С Т Р.
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Паметници

Средства (в лв.)

Община Аксаково
1.

Ремонт и възстановяване на медни орнаменти от военен паметник в
с. Крумово.

1 000 лв.

Общо:

1 000 лв.

Община Ветрино
1.

Ремонт на военен паметник в с. Невша.

2 800 лв.

2.

Ремонт на военен паметник в с. Неофит Рилски.

2 000 лв.
Общо:

4 800 лв.

Община Вълчи дол
1.

Ремонт на военен паметник в с. Брестак.

400 лв.
Общо:

400 лв.

Община Провадия
1.

Ремонт на военен паметник в с. Градинарово.

1 500 лв.

2.

Ремонт на военен паметник в с. Равна.

1 000 лв.
Общо:

2 500 лв.

Община Суворово
1.

Ремонт на военен паметник в с. Николаевка.

2.

Ремонт на военен паметник в гр. Суворово.

1 100 лв.
2 200 лв.
Общо:

3 300 лв.

Община Горна Оряховица
1.

Ремонт на военен паметник в с. Поликраище.

5 000 лв.
Общо:

5 000 лв.

Община Павликени
1.

Ремонт на паметник на загиналите във войните „Майка България“ в
гр. Павликени.

700 лв.

Общо:

700 лв.

Община Свищов
1.

Ремонт на военен паметник в с. Деляновци.

4 000 лв.
Общо:

4 000 лв.

Община Белоградчик
1.

Изграждане на паметник на полк. Стефан Илиев в гр. Белоградчик.
Общо:

6 800 лв.
6 800 лв.

Община Видин
1.

Почистване и обработка на паметник „Скърбящия войн“ в гр. Видин.
Общо:

5 500 лв.
5 500 лв.

Община Чупрене
1.

Изграждане на военен паметник в с. Горни Лом.

5 000 лв.
Общо:

5 000 лв.

Община Бяла Слатина
1.

Ремонт на паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г. в с. Алтимир.

1 000 лв.

2.

Ремонт на паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г. в с. Попица.

1 500 лв.

3.

Ремонт на паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г. в с. Търнава.

1 500 лв.

4.

Ремонт на паметник на загиналите във войните 1885 – 1918 г. в с. Търнак.

1 200 лв.

Общо:

5 200 лв.

БРОЙ 72
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Паметници

Средства (в лв.)

Община Враца
1.

Изграждане на паметен знак на Кръстю Българията (1874 – 1913) – деец
на ВМРО и подпоручик от Българската армия, в гр. Враца.

2 500 лв.

Общо:

2 500 лв.

Община Козлодуй
1.

Ремонт на военен паметник в с. Бутан – облицовка, почистване, реставриране на букви.

800 лв.

2.

Ремонт на военен паметник в с. Гложене – почистване и реставриране на
скулптурна фигура и букви.

1 600 лв.

Общо:

2 400 лв.

1.

Ремонт на военен паметник в с. Бързина – почистване и реставриране на
букви.

1 500 лв.

2.

Ремонт на военен паметник в с. Михайлово – почистване и реставриране
на букви.

3 000 лв.

Общо:

4 500 лв.

Община Хайредин

Община Габрово
1.

Ремонт на военен паметник в с. Здравковец.

2.

Доизграждане на военен паметник в с. Костенковци.

300 лв.
3 400 лв.
Общо:

3 700 лв.

Общо:

3 700 лв.

Общо:

4 500 лв.

Общо:

2 400 лв.

Ремонт на паметник на загиналите добруджанци през Втората световна
война в градския парк на гр. Добрич.

8 000 лв.

Общо:

8 000 лв.

1.

Ремонт на военен паметник на 13-те войници от 16-и пехотен полк в гробището на с. Смолница.

1 400 лв.

2.

Почистване, ремонт и преместване от Военно гробище – Добрич, и монтиране в центъра на с. Драганово на военен паметник от 1940 г., посветен
на загинали в Добричката епопея.

1 800 лв.

Общо:

3 200 лв.

Ремонт на паметна плоча-чешма на загиналите през Втората световна
война в с. Кирково.

5 300 лв.

Общо:

5 300 лв.

Ремонт на паметник на загиналите във Втората световна война в с. Голям
Девесил.

3 500 лв.

Общо:

3 500 лв.

Община Дряново
1.

Ремонт на военен паметник в с. Скалско.

3 700 лв.

Община Севлиево
1.

Ремонт на военен паметник в с. Кръвеник.

4 500 лв.

Община Трявна
1.

Ремонт на паметна плоча в с. Фъревци.

2 400 лв.

Община Добрич
1.

Община Добричка

Община Кирково
1.

Община Крумовград
1.

С Т Р.
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Паметници

Средства (в лв.)

Община Черноочене
1.

Ремонт на паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г. в с. Пчеларово.

4 000 лв.

Общо:

4 000 лв.

1.

Ремонт и почистване на военен паметник „Витска стрела“ в гр. Тетевен.

2 000 лв.

2.

Ремонт и почистване на военен паметник в с. Черни Вит.

3 000 лв.

Община Тетевен

Общо:

5 000 лв.

Община Вълчедръм
1.

Ремонт на паметник на загиналите в Балканската война в с. Игнатово.

400 лв.

2.

Ремонт на паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г. в с. Мокреш.

900 лв.

Общо:

1 300 лв.

1.

Ремонтни дейности и почистване на паметник на загиналите във войните
1912 – 1918 г. в с. Ковачица.

3 700 лв.

2.

Ремонт на паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г. в кв. Младеново на гр. Лом.

500 лв.

3.

Ремонт на паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г. в с. Орсоя.

600 лв.

4.

Ремонт на паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г. в с. Станево.

200 лв.

5.

Ремонт на паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г. в с. Трайково.

1 000 лв.

Общо:

6 000 лв.

Община Лом

Община Септември
1.

Ремонт на военен паметник в с. Варвара.

500 лв.

2.

Ремонт на военен паметник в гр. Ветрен.

400 лв.

3.

Ремонт на военен паметник в с. Ветрен дол.

1 100 лв.

4.

Ремонт на военен паметник в с. Виноградец.

400 лв.

5.

Ремонт на военен паметник в с. Злокучене.

1 300 лв.
Общо:

3 700 лв.

Ремонт на военен паметник на загиналите във войните 1912 – 1945 г. в
с. Слатино.

3 000 лв.

Общо:

3 000 лв.

Община Ковачевци
1.

Община Перник
1.

Ремонт на морена с имена на загиналите във ВСВ в с. Драгичево.

5 000 лв.

2.

Ремонт на военен паметник на загиналите във войните 1912 – 1913 г. в
гр. Батановци.

2 000 лв.

Общо:

7 000 лв.

Община Радомир
1.

Ремонт на паметник на кап. Мирчо Христов в гр. Радомир.

2 000 лв.
Общо:

2 000 лв.

Извършване на основни дейности от ремонтно-възстановителен план на
военен паметник в с. Слишовци.

5 000 лв.

Общо:

5 000 лв.

Община Трън
1.
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Община Белене
1.

Ремонт на паметник на загиналите беленчани във войните 1885 – 1945 г.
в гр. Белене.

5 000 лв.

2.

Ремонт на паметник на загиналите католици-беленчани във войните
1885 – 1918 г. в двора на католическата църква в гр. Белене.

2 000 лв.

3.

Ремонт на паметник на загиналите във войните 1912 – 1945 г. в с. Татари.

1 400 лв.

Общо:

8 400 лв.

Община Левски
1.

Ремонт на военен паметник в с. Градище.

5 000 лв.
Общо:

5 000 лв.

Общо:

5 000 лв.

Община Брезово
1.

Изграждане на паметник на загиналите във войните в с. Върбен.

5 000 лв.

Община Калояново
1.

Ремонт на военен паметник в с. Горна Махала.

2 500 лв.
Общо:

2 500 лв.

Община Първомай
1.

Изграждане на паметник на загиналите във войните в с. Драгойново.
Общо:

7 000 лв.
7 000 лв.

Община Исперих
1.

Ремонт на военен паметник в с. Малък Поровец.

600 лв.
Общо:

600 лв.

Общо:

1 600 лв.

1.

Ремонт на Мавзолей-костница на загиналите руски войни и български
опълченци през Руско-турската война (1877 – 1878) на пл. „Възраждане“
в Разград.

1 600 лв.

2.

Ремонт на паметник на загиналите разградчани във войните 1912 – 1945 г.
на пл. „Възраждане“ в Разград.

1 900 лв.

Общо:

3 500 лв.

Община Лозница
1.

Ремонт на военен паметник „Майка България“ в с. Студенец.

1 600 лв.

Община Разград

Община Самуил
1.

Ремонт на военен паметник в с. Кара Михал.

1 000 лв.

2.

Ремонт на паметник на загиналите в Първата световна война в двора на
църквата в с. Желязковец.

1 700 лв.

Общо:

2 700 лв.

Община Цар Калоян
1.

Ремонт на паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г. в с. Езерче.

600 лв.

2.

Ремонт на 12 бр. паметни плочи на загиналите във Втората световна война
в с. Езерче.

500 лв.

3.

Ремонт на 11 бр. паметни плочи на загиналите във Втората световна война
в с. Костанденец.

1 400 лв.

Общо:

2 500 лв.

Община Бяла
1.

Почистване на военен паметник на загиналите в Балканските войни в
с. Дряновец.

300 лв.
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2.

Ремонт на паметник на загиналите във войните 1912 – 1945 г. в с. Копривец.

1 800 лв.

3.

Ремонт на паметна плоча на загинал във Втората световна война в с. Стърмен.

400 лв.

Общо:

2 500 лв.

Изграждане на паметна плоча на загиналите във войните 1912 – 1945 г.
в с. Войново.

2 300 лв.

Общо:

2 300 лв.

Изграждане на две нови стели с имена на 100 герои от войните на военния
паметник в парк „Христо Ботев“ в гр. Тутракан.

7 000 лв.

Общо:

7 000 лв.

1.

Ремонт на паметна плоча с имената на загиналите във войните в с. Голямо Чочовени.

1 000 лв.

2.

Подмяна на паметна плоча с имената на загиналите във войните в с. Горно
Александрово.

700 лв.

3.

Ремонт на паметна плоча с имената на загиналите във войните в с. Малко
Чочовени

1 000 лв.

4.

Ремонт на паметна плоча с имената на загиналите във войните в с. Самуилово.

2 000 лв.

5.

Ремонт на паметна плоча с имената на загиналите във войните в с. Селиминово.

1 900 лв.

6.

Ремонт на паметни плочи с имената на загиналите във войните в с. Трапоклово.

2 000 лв.

Общо:

8 600 лв.

Община Кайнарджа
1.

Община Тутракан
1.

Община Сливен

Община Нова Загора
1.

Ремонт на паметник на загиналите във войните 1912 – 1945 г. в с. Коньово.

600 лв.

2.

Ремонт на паметник на загиналите във войните 1912 – 1945 г. в с. Новоселец.

600 лв.

3.

Ремонт на паметна плоча с имената на загиналите във войните 1912 – 1945 г.
в с. Омарчево.

700 лв.

Общо:

1 900 лв.

Общо:

5 000 лв.

Община Твърдица
1.

Изграждане на военен паметник в гр. Твърдица.

5 000 лв.

Община Доспат
1.

Ремонт на бюст-паметник на Вергил Ваклинов и Дончо Ганев в гр. Доспат.

4 400

2.

Ремонт на паметна плоча на Вергил Ваклинов и Дончо Ганев, м. Римски
мост в землището на с. Црънча.

2 200

Общо:

6 600 лв.

Ремонт на паметник на загиналите във Втората световна война в гр. Неделино и разширяване на паметната плоча към него с дописване на имената
на участниците във войната.

5 000 лв.

Общо:

5 000 лв.

Община Неделино
1.

Община Етрополе
1.

Изграждане на паметник на генерал Павел Христов в гр. Етрополе.
Общо:

5 500 лв.
5 500 лв.

Община Своге
1.

Изграждане на паметна плоча на загиналите във войните в с. Заноге.
Общо:

2 000 лв.
2 000 лв.

БРОЙ 72
№ по
ред

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

Паметници

Средства (в лв.)

Община Казанлък
1.

Ремонт на военен паметник в парк „Розариум“, гр. Казанлък.

10 000 лв.
Общо:

10 000 лв.

Общо:

5 000 лв.

Община Стара Загора
1.

Изграждане на военен паметник в с. Яворово.

5 000 лв.

Община Чирпан
1.

Изграждане на военен паметник в с. Спасово.

5 000 лв.
Общо:

5 000 лв.

Община Антоново
1.

Ремонт на военен паметник в с. Горна Златица.

700 лв.
Общо:

700 лв.

Община Попово
1.

Ремонт на паметник на загиналите във войните 1912 – 1945 г. от с. Дриново.

2.

Ремонт на паметник на загиналите в Балканските войни в с. Светлен.
Общо:

5 000 лв.
5 000 лв.
10 000 лв.

Община Свиленград
1.

Ремонт на военен паметник в с. Младиново.

900 лв.

2.

Ремонт на паметника на лобното място на поручик Хр. Топракчиев в м.
Малките ливади край гр. Свиленград.

1 400 лв.

Общо:

2 300 лв.

Община Симеоновград
1.

Ремонт на военен паметник в с. Дряново.

2.

Ремонт на военен паметник в с. Пясъчево.

2 700 лв.
1 800 лв.
Общо:

4 500 лв.

Община Венец
1.

Ремонт на военен паметник в с. Изгрев.

2 400 лв.
Общо:

2 400 лв.

1.

Ремонт на паметник на загиналите във Втората световна война в с. Ловец.

2 000 лв.

2.

Ремонт на паметник на загиналите във Втората световна война в двора
на училището в с. Тушовица.

1 200 лв.

Общо:

3 200 лв.

Довършителни дейности по паметника на загиналите във войните в
с. Върбяне.

3 000 лв.

Общо:

3 000 лв.

Ремонт на войнишки паметник в стария гробищен парк в гр. Нови пазар
на убити през 1880 г. четирима войници в бой с турски банди.

1 800 лв.

Общо:

1 800 лв.

Община Върбица

Община Каспичан
1.

Община Нови пазар
1.

Община Смядово
1.

Ремонт на военен паметник в с. Риш.

4 400 лв.
Общо:

4 400 лв.
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Община Хитрино
1.

Ремонт на паметник на загиналите във Втората световна война в с. Върбак.

2 000 лв.

Общо:

2 000 лв.

Община Елхово
1.

Ремонт на военен паметник в с. Гранитово.

2.

Ремонт на военен паметник в с. Жребино.

1 000 лв.

600 лв.

3.

Ремонт на военен паметник в с. Изгрев.

1 000 лв.

4.

Ремонт на военен паметник в с. Мелница.

1 000 лв.

5.

Ремонт на военен паметник в с. Чернозем.

1 000 лв.
Общо:

4 600 лв.

Община Стралджа
1.

Ремонт на два военни паметника в двора на църквата в с. Палаузово.
Общо:

5 000 лв.
5 000 лв.

Община „Тунджа“
1.

Почистване и импрегниране на военен паметник в с. Победа.

1 500 лв.

2.

Ремонт на два военни паметника в с. Ханово.

1 500 лв.
Общо:

3 000 лв.

Ремонт на прилежащата ограда, част от Портал-паметника на 29-и пехотен
Ямболски полк, в гр. Ямбол.

3 000 лв.

Община Ямбол
1.

Общо:
ОБЩО:

3 000 лв.
300 000 лв.

6998

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220
ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/транс
фери за 2019 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни, общински и
частни училища през 2019 г., приета с По
становление № 97 на Министерския съвет от
2019 г. (ДВ, бр. 36 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 111 105 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските
и частните училища и на учениците от държавните спортни училища, финансирани от
Министерството на младежта и спорта.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 88 155 лв.,
разпределени съгласно приложение № 1;
2. по бюд жета на Министерството на
младежта и спорта – 22 950 лв., разпределени
съгласно приложение № 2.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2,
т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на

обща субсидия за делегираните от държавата
дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на спорта за учащи и спорта в свободното време“, бюджетна програма „Спорт
за учащи“, по бюджета на Министерството
на младежта и спорта за 2019 г.
(2) Със сумата 41 175 лв. да се увеличи
показателят по чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 4. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет, за 2019 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а
от Закона за публичните финанси и чл. 2
от Постановление № 97 на Министерския
съвет от 2019 г. за приемане на Програма на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни, общински и частни училища
през 2019 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта
и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2, т. 1

№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Община

Област

Банско
Разлог
Бургас
Враца
Габрово
Добрич
Дупница
Кюстендил
Троян
Перник
Пловдив
Разград
Две могили
Силистра
Нова Загора
Сливен
Столична община
Самоков
Казанлък
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Общо:

Благоевград
Благоевград
Бургас
Bраца
Габрово
Добрич
Kюстендил
Kюстендил
Ловеч
Перник
Пловдив
Pазград
Pусе
Cилистра
Cливен
Cливен
София
Софийска област
Cтара Загора
Cтара Загора
Tърговище
Xасково
Шумен

Второ тримесечие 2019 г.
брой
сума
стипендии
(в лв.)
1
2
1
1
2
3
1
4
1
2
2
1
1
1
2
8
35
1
2
5
2
2
3
83

1 215
1 890
945
1 485
1 755
3 105
945
4 320
1 080
1 890
2 160
810
810
810
2 160
9 855
38 340
1 215
1 620
4 995
1 620
2 430
2 700
88 155

Приложение № 2
към чл. 1, ал. 2, т. 2
Второ тримесечие
Брой стипендии и сума Брой стипендии и сума
№ по Държавно спортно
2019 г., брой стипендии за получаване 2019 г.
за получаване 2020 г.
ред
училище
(лв.)
(лв.)
(лв.)
1.

гр. София

4 стипендии – 6 480

4 стипендии – 3 510

4 стипендии – 2 970

2.

гр. Бургас

3 стипендии – 4 590

3 стипендии – 2 970

3 стипендии – 1 620

3.

гр. Русе

3 стипендии – 4 725

3 стипендии – 2 565

3 стипендии – 2 160

4.

гр. Варна

4 стипендии – 6 210

4 стипендии – 3 240

4 стипендии – 2 970

5.

гр. Пловдив

10 стипендии – 15 930

10 стипендии – 8 775

10 стипендии – 7 155

6.

гр. Плевен

2 стипендии – 3 240

2 стипендии – 1 890

2 стипендии – 1 350

26 стипендии – 41 175

26 стипендии – 22 950

26 стипендии – 18 225

Общо:
6999
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221
ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2019 г. за изплащане на минимални
диференцирани размери на паричните сред
ства за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2019 г. в размер 7299 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание
и спорт на учениците от държавните спортни
училища в присъствена форма на обучение.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за учащи и спорта в свободното
време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“,
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от
Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства
за физическо възпитание и спорт, които се
осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините и § 9, ал. 2 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
физическото възпитание и спорта.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222
ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2019 г. за финан
сово осигуряване на дейности по национал
ните програми „Осигуряване на съвременна
образователна среда“ и „Без свободен час“,
одобрени с Решение № 172 на Министерския
съвет от 2019 г. за одобряване на национални
програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 3 805 969 лв., разпределени по
бюджетите на общините за 2019 г. съгласно
приложението, за финансово осигуряване на
дейности по националните програми „Осигуряване на съвременна образователна среда“
и „Без свободен час“, одобрени с Решение
№ 172 на Министерския съвет от 2019 г. за
одобряване на национални програми за развитие на образованието.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“,
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет, за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a
от Закона за публичните финанси и т. 3 от
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Решение № 172 на Министерския съвет от
2019 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2019 г.
Област/община

НП „Осигуряване на съвременна
образователна среда“

НП „Без свободен
час“

Модул „ПодобряМодул
Модул „ОсиМодул
Модул
ване на условията „Подкре- гуряване на „Без свобо- „Без своза експериментал- па на це- съвременна
ден час в боден час
на работа по при- лодневното специалиучилище“ в детскародни науки“
обучение
зирана
та грана ученисреда в
дина“
ДейДейците“
ЦСОП“
ност 1
ност 2
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)

Общо

(в лв.)

Област Благоевград
Банско

901

Белица

1 275

Благоевград

9 690

Гоце Делчев

4 080

Гърмен

1 989

Кресна

374

Петрич

3 587

Разлог

1 683

Сандански

4 012

Сатовча

1 836

Симитли

1 173

Струмяни
Хаджидимово

1 577

2 478
1 275

9 957

14 784

24 474

7 282

21 319

3 941

5 930
374

3 419

270

9 525

11 208
4 485

45 468

29 660

2 514

11 011

1 992

78 956

1 982

3 155

221

221
8 939

4 764

24 581

731

9 960

2 465

13 156

Айтос

3 434

15 463

7 129

26 026

Бургас

32 742

18 940

Якоруда

1 360

7 276

9 518

Област Бургас

Камено
Карнобат
Малко Търново

45 000

56 515

442
3 655

3 771

156 968
442

9 473

1 597

14 725

187

187

Несебър

2 516

2 516

Поморие

1 496

Приморско
Руен
Созопол
Средец

2 078

544
2 805
816
1 666

3 574
544

39 948

943

43 696

604

1 420
1 666

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

Област/община

ВЕСТНИК

НП „Осигуряване на съвременна
образователна среда“

БРОЙ 72
НП „Без свободен
час“

Модул „ПодобряМодул
Модул „ОсиМодул
Модул
ване на условията „Подкре- гуряване на „Без свобо- „Без своза експериментал- па на це- съвременна
ден час в боден час
на работа по при- лодневното специалиучилище“ в детскародни науки“
обучение
зирана
та грана ученисреда в
дина“
ДейДейците“
ЦСОП“
ност 1
ност 2
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
Сунгурларе
Царево

Общо

(в лв.)

1 139

9 986

11 125

799

9 960

10 759

442

6 305

6 747

Област Варна
Аврен
Аксаково

3 077

8 646

11 723

Белослав

952

336

1 288

Бяла

153

Варна
Ветрино
Вълчи дол
Девня

36 771

153
11 550

9 851

45 000

98 606

8 488

646

210 266
646

2 159

3 144

5 303

425

425

Долни чифлик

1 666

1 780

3 446

Дългопол

1 428

4 671

6 099

Провадия

3 247

9 003

4 434

16 684

Суворово

969

9 380

3 735

14 084

Велико Търново

7 123

10 000

31 822

48 945

Горна Оряховица

2 601

Елена

1 054

Област Велико Търново

11 555

816

1 132

Лясковец

697

4 040

1 887

Полски Тръмбеш

15 000
1 054

Златарица
Павликени

844

10 000

1 948
72

4 809

7 425

19 312

1 122

2 343

3 465

Свищов

2 567

9 917

12 484

Стражица

1 394

5 860

7 254

Сухиндол

221

221

Белоградчик

595

595

Брегово

238

Област Видин

Видин

5 984

9 984

1 237

1 475

16 806

32 774

Димово

748

Кула

221

Ново село

306

306

Ружинци

646

646

748
4 418

4 639

БРОЙ 72
Област/община

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

НП „Осигуряване на съвременна
образователна среда“

С Т Р. 1 5
НП „Без свободен
час“

Модул „ПодобряМодул
Модул „ОсиМодул
Модул
ване на условията „Подкре- гуряване на „Без свобо- „Без своза експериментал- па на це- съвременна
ден час в боден час
на работа по при- лодневното специалиучилище“ в детскародни науки“
обучение
зирана
та грана ученисреда в
дина“
ДейДейците“
ЦСОП“
ност 1
ност 2
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)

Общо

(в лв.)

Област Враца
Борован

786

786

Бяла Слатина

3 196

7 431

10 627

Враца

9 826

27 072

36 898

Козлодуй

3 111

7 778

10 889

Криводол

527

1 078

1 605

12 031

23 884

Мездра

1 853

10 000

Мизия

578

2 173

2 751

Оряхово

748

1 992

2 740

Роман

510

584

1 094

Хайредин

425

425

Област Габрово
Габрово

4 063

Дряново

629

Севлиево
Трявна

29 325

4 277

3 334

1 768

9 232

8 138

595

10 000

852

7 730

48 729

1 831

2 460
19 138

740

12 187

Област Добрич
Балчик
Генерал Тошево
Добрич
Добричка
Каварна

2 737

40 000

42 737

306

3 419

8 211

28 367

867

3 725
9 819

46 397
867

1 326

7 792

4 260

13 378

Крушари

357

2 597

Тервел

884

2 938

3 822

Шабла

544

403

947

2 954

Област Кърджали
Ардино

782

782

Джебел

918

918

Кирково

1 309

562

1 871

Крумовград

2 091

2 944

5 035

Кърджали

8 959

16 443

11 133

45 993

Момчилград

2 839

18 194

Черноочене

561

9 458

21 033
561

С Т Р.
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ВЕСТНИК

НП „Осигуряване на съвременна
образователна среда“

БРОЙ 72
НП „Без свободен
час“

Модул „ПодобряМодул
Модул „ОсиМодул
Модул
ване на условията „Подкре- гуряване на „Без свобо- „Без своза експериментал- па на це- съвременна
ден час в боден час
на работа по при- лодневното специалиучилище“ в детскародни науки“
обучение
зирана
та грана ученисреда в
дина“
ДейДейците“
ЦСОП“
ност 1
ност 2
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)

Общо

(в лв.)

Област Кюстендил
Бобов дол
Дупница
Кочериново
Кюстендил

340

618

3 621

9 310

4 290

374

17 221
374

3 876

22 867

Невестино
Сапарева баня

958

527

8 283

35 026

1 000

1 000

4 264

4 791

Област Ловеч
Априлци

170

170

Летница

510

510

Ловеч

4 658

Луковит

2 057

Тетевен

1 309

Троян

1 955

13 619

8 857

3 059

30 193
2 057

4 130

2 072

3 381

6 663

12 748

Угърчин

493

493

Ябланица

952

952

Област Монтана
Берковица

1 581

15 000

2 173

18 754

Бойчиновци

289

289

Брусарци

340

340

Вълчедръм

357

357

Вършец

952

Георги Дамяново

272

Лом
Медковец
Монтана

3 353

5 118
272

3 009

2 595

5 604

340

340

4 454

13 089

Чипровци
Якимово

813

1 986

10 000

19 529
10 000

357

357

Област Пазарджик
Батак

340

Белово

442

Брацигово

238

9 998

Велинград

5 066

29 960

13 135

Пазарджик

9 775

19 994

27 100

Панагюрище

2 040

10 000

5 227

26 650

26 990
210

652
10 236
48 161
1 811

58 680
17 267

БРОЙ 72
Област/община

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

НП „Осигуряване на съвременна
образователна среда“

С Т Р. 1 7
НП „Без свободен
час“

Модул „ПодобряМодул
Модул „ОсиМодул
Модул
ване на условията „Подкре- гуряване на „Без свобо- „Без своза експериментал- па на це- съвременна
ден час в боден час
на работа по при- лодневното специалиучилище“ в детскародни науки“
обучение
зирана
та грана ученисреда в
дина“
ДейДейците“
ЦСОП“
ност 1
ност 2
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)

Общо

(в лв.)

Пещера

1 122

Ракитово

1 207

Септември

2 941

6 057

8 998

Стрелча

510

180

690

Сърница

578

9 611

169

503

11 405
1 207

578

Област Перник
Брезник

612

Земен

238

Перник

4 487

238

5 865

Радомир

765

Трън

561

5 099

9 950

26 378

42 193

3 314

4 079
561

Област Плевен
Белене

238

1 168

1 406

Гулянци

1 241

6 950

8 191

Долна Митрополия

1 156

2 370

3 526

Долни Дъбник

1 836

771

Искър
Левски
Никопол
Плевен
Пордим

89

731

2 696
731

1 479

6 973

8 452

527

527

14 280

16 221

37 490

1 211

782

69 202
782

Червен бряг

2 618

Кнежа

1 717

8 650

3 766

3 264

10 000

8 516

2 460

840

5 918
14 133

Област Пловдив
Асеновград
Брезово

731

Калояново

204

Карлово

2 635

Кричим

731

Лъки

170

„Марица“

493

Перущица

731

Пловдив

36 499

9 873
34 179

975

22 755

1 510

2 241

1 493

11 570

19 170

55 984

750

1 481
170

15 757

2 840

19 090
731

37 563

17 834

89 264

525

181 685

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

НП „Осигуряване на съвременна
образователна среда“

БРОЙ 72
НП „Без свободен
час“

Модул „ПодобряМодул
Модул „ОсиМодул
Модул
ване на условията „Подкре- гуряване на „Без свобо- „Без своза експериментал- па на це- съвременна
ден час в боден час
на работа по при- лодневното специалиучилище“ в детскародни науки“
обучение
зирана
та грана ученисреда в
дина“
ДейДейците“
ЦСОП“
ност 1
ност 2
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)

Общо

(в лв.)

Първомай

2 006

5 182

7 188

Раковски

2 176

5 486

7 662

2 459

2 459

2 167

3 408

293

10 249

„Родопи“
Садово

1 241

Стамболийски

408

Съединение

374

1 880

2 254

Хисаря

782

647

1 429

Куклен

493

Сопот

357

9 548

493
3 506

3 863

Област Разград
Завет

833

17 505

18 338

Исперих

2 686

9 956

231

12 873

Кубрат

1 428

7 257

3 556

12 241

Лозница

1 122

9 956

3 131

14 209

Разград

5 831

14 360

7 861

28 052

Самуил

629

40 248

Цар Калоян

187

40 877
891

1 078

Област Русе
Борово

187

187

Бяла

782

782

Ветово

697

Две могили

969

10 000

3 718

969

Иваново
Русе
Сливо поле

10 540

14 415

8 190

306

45 000

61 144

435

435

4 007

128 881

576

882

278

278

731

1 317

2 048

Дулово

2 006

4 592

6 598

Кайнарджа

1 088

Силистра

7 123

18 576

25 699

408

1 995

2 403

1 564

196

Област Силистра
Алфатар
Главиница

Ситово
Тутракан

8 578

9 666

616

2 376
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Област/община

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

НП „Осигуряване на съвременна
образователна среда“

С Т Р. 1 9
НП „Без свободен
час“

Модул „ПодобряМодул
Модул „ОсиМодул
Модул
ване на условията „Подкре- гуряване на „Без свобо- „Без своза експериментал- па на це- съвременна
ден час в боден час
на работа по при- лодневното специалиучилище“ в детскародни науки“
обучение
зирана
та грана ученисреда в
дина“
ДейДейците“
ЦСОП“
ност 1
ност 2
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)

Общо

(в лв.)

Област Сливен
Котел

1 972

Нова Загора

3 213

Сливен

7 888

Твърдица

1 717

9 994
20 316

8 579

40 000

3 648

5 620

7 334

60 541

37 959

74 742

6 602

2 512

10 831

Област Смолян
Баните
Девин
Доспат
Златоград

289

289

1 445

6 170

562

408

8 177
408

1 207

951

804

2 962

Мадан

731

4 109

2 319

7 159

Неделино

408

1 625

852

2 885

Рудозем

986

9 930

955

11 871

Смолян

4 199

9 982

18 585

32 766

327

1 109

Чепеларе

782

Област София
Столична

94 877

34 964

29 384

235 516

2 583

397 324

Софийска област
Божурище

663

Ботевград

1 666

9 988

4 735

5 398

3 882

15 536

Годеч

646

547

1 193

Горна Малина

782

712

1 494

Долна баня

646

646

Драгоман

102

102

Елин Пелин

1 564

1 564

Етрополе

1 649

6 431

8 080

816

966

1 782

Златица
Ихтиман
Копривщица

1 377

1 377

255

255

Костенец

1 717

Костинброд

2 605

44 645

1 428

619

2 047

Пирдоп

289

1 051

1 340

Правец

952

5 353

6 305

2 822

7 589

10 411

Самоков

20 940

19 383
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НП „Осигуряване на съвременна
образователна среда“
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НП „Без свободен
час“

Модул „ПодобряМодул
Модул „ОсиМодул
Модул
ване на условията „Подкре- гуряване на „Без свобо- „Без своза експериментал- па на це- съвременна
ден час в боден час
на работа по при- лодневното специалиучилище“ в детскародни науки“
обучение
зирана
та грана ученисреда в
дина“
ДейДейците“
ЦСОП“
ност 1
ност 2
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
Своге
Сливница

Общо

(в лв.)

408

3 713

4 121

1 020

798

1 818

421

421

385

385

Челопеч
Област Стара Загора
Братя Даскалови
Гурково

323

323

Гълъбово

1 564

Казанлък

4 947

Мъглиж

1 037

1 479

2 516

Николаево

1 071

1 574

2 645

153

2 314

2 467

1 207

2 509

3 716

799

1 590

2 389

Опан
Павел баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан

13 328

9 563
16 901

20 049

988

2 414

11 127

38 525
9 471

1 531

2 992

43 428

55 833

10 358

22 243

Област Търговище
Антоново

357

2 114

2 471

Омуртаг

884

7 509

8 393

Опака

459

1 434

1 893

Попово

2 227

19 664

8 145

5 545

35 581

Търговище

4 335

16 497

33 779

2 558

57 169

6 307

9 979

16 128

2 657

35 071

Област Хасково
Димитровград
Ивайловград

476

Любимец

765

Маджарово

391

391

Минерални бани

204

204

Свиленград

476
2 510

3 275

2 482

7 208

9 690

Симеоновград

544

1 472

2 016

Стамболово

425

Тополовград

1 394

Харманли

1 207

29 578

Хасково

9 112

36 554

425
2 015

3 409

9 995

5 399

46 179

8 695

27 004

1 451

82 816
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ВЕСТНИК
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образователна среда“
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НП „Без свободен
час“

Модул „ПодобряМодул
Модул „ОсиМодул
Модул
ване на условията „Подкре- гуряване на „Без свобо- „Без своза експериментал- па на це- съвременна
ден час в боден час
на работа по при- лодневното специалиучилище“ в детскародни науки“
обучение
зирана
та грана ученисреда в
дина“
ДейДейците“
ЦСОП“
ност 1
ност 2
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)

Общо

(в лв.)

Област Шумен
Велики Преслав

612

893

1 505

Венец

527

1 377

1 904

Върбица

1 088

2 784

3 872

Каолиново

1 088

1 088

Каспичан

527

2 652

3 179

Никола Козлево

816

4 034

4 850

185

58 170

2 441

2 934

2 381

2 381

Нови пазар
Смядово

3 808

4 177

50 000

493

Хитрино
Шумен

9 945

31 691

658

42 294

272

90

362

1 343

358

1 701

Стралджа

561

1 608

2 169

„Тунджа“

221

1 434

8 244

Област Ямбол
Болярово
Елхово

Ямбол
Общо:

6 589

18 445

10 496

647 020

477 379

16 878
735 003

280 000

1 566 029

5 482

51 301

100 538 3 805 969

7001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223
ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
в размер до 31 000 000 лв. за укрепване на
обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления,
съгласно приложениeто.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 на базата
на фактически извършените разходи да се уве-

личат разходите по „Политика за поддържане,
модернизация и изграждане на техническата
инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното
управление на водните ресурси и геозащита“,
бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“, по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2019 г.
(2) Със сумата 430 000 000 лв. да се увеличи
показателят по чл. 22, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г., а със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличи показателят по чл. 22, ал. 3, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
(3) Финансирането на поетите ангажименти за разходите по чл. 2, ал. 2 за периода
2020 – 2021 г. се осъществява за сметка на
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реализираните приходи от въвеждането на
смесена система за таксуване на различните
категории пътни превозни средства и такси
на база време и на база изминато разстояние.
Чл. 3. Министърът на регионалното разви т ие и благоуст ройст вото на базата на
фактически извършените разходи да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2019 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 72

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 76 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

№ по
ред

Обект

Сума (лв.) за
2019 г.

Сума (лв.) за
2020 – 2021 г.

1.

Укрепване на свлачище при с. Козар Белене на републикански
път І-3 „Бяла – Ботевград“ при км 41+394 с идентификационен
№ PVN 16.37647.01

229 590

3 085 608

2.

Укрепване на свлачище на републикански път III-862 „Първенец – Лилково“ при км 8+100 и км 8+500 с идентификационен
№ PDV 26.77373-03

133 386

1 792 658

3.

Укрепване на свлачище и възстановяване на пътното платно на
път III-181 „СОП – с. Бистрица – с. Железница – с. Ярема“ от
км 11+391 до км 12+093 с идентификационен № SFO 46.29150-02

284 225

3 819 877

4.

Трайно укрепване на активизирал се свлачищно-срутищен
процес, засягащ републикански път II-86 „Соколовци – Смол ян – Средногорци“ п ри к м 109+450 на тери тори я та на
ОПУ – Смолян, с идентификационен № SML 31.11572-03

400 155

5 377 934

5.

Укрепване и обезопасяване на скатовете при подходите и порталите на тунела при км 150+870 на републикански път I-5
„Габрово – Шипка“

289 792

3 894 691

6.

Укрепване на свлачище на републикански път II-48 „Омуртаг – Котел“ при км 24+600 с идентификационен № SLV
11.72480-03

289 218

3 886 979

7.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на път I-6 „Кюстендил – Перник“ при км 76+250

83 484

1 121 992

8.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на републикански път III-189 „СОП – Банкя“ в участъка от км
2+000 до км 2+200

100 181

1 346 391

9.

Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път
ІІІ-7008 „Елхово – Изгрев – М. Манастир – Г. Манастир – Генерал Тошево – Скалица“ от км 11+500 до км 12+300 и от км
18+070 до км 18+270 и от км 23+650 до км 23+800

206 674

2 777 627

10.

Укрепителни и обезопасителни работи на републикански
път III-107 „(о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски манастир – Кирилова поляна“ при км
27+665, км 27+700 и км 27+755

350 632

4 712 368

11.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на републикански път III-358 „Шипково – Рибарица – Тетевен“
в участъка при км 19+100

35 692

479 698

12.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на републикански път III-358 „Шипково – Рибарица – Тетевен“
в участъка при км 21+300

36 932

496 348
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№ по
ред

Обект

Сума (лв.) за
2019 г.

Сума (лв.) за
2020 – 2021 г.

13.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на републикански път III-4003 „(Микре – о.п. Севлиево) – Прелом – (Ловеч – Севлиево)“ в участъка при км 2+250

54 341

730 326

14.

Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на
път ІІІ-3505 „Стефаново – Дебнево – Велчево“ от км 25+686
до км 25+734, дясно

26 442

355 379

15.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на републикански път II-63 „Перник – Брезник“ в участъка от
км 7+000 до км 7+620

130 814

1 758 093

16.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 18+700, дясно

37 482

503 741

17.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 22+900, ляво

29 011

389 900

18.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+250, ляво

29 011

389 900

19.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+370, ляво

29 011

389 900

20.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+500, ляво

29 011

389 900

21.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 24+250, ляво

54 423

731 424

22.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на републикански път ІІІ-5006 „Габрово – Стоманеците – Зелено
дърво – Узана“ в участъка при км 7+060

62 818

844 248

23.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-407 „Стражица – П. Тръмбеш“ в
участъка от км 59+540 до км 59+900, ляво/дясно

433 784

5 829 893

24.

Укрепване на свлачище при с. Хубавене, път III-308 „(Ябланица – Ботевград) – Правешка лакавица – Калугерово – Своде – (Роман – Златна Панега)“ при км 25+000 с идентификационен № VRC32.77493.01

107 578

1 445 804

25.

Укрепване на свлачище в близост до път III-4404 „Габрово – Трънито – Дебел дял“ в участъка при км 12+982, с. Дебел дял,
на 800 м по шосето за Габрово с идентификационен № GAB
05.20225.01

289 234

3 887 194

26.

Укрепване на свлачище на републикански път I-5 „Полски
Тръмбеш – Велико Търново“ от км 98+030 до км 100+220 с
идентификационен № VTR 04.10447.35

1 327 207

17 837 160

27.

Възстановяване и укрепване на компрометирани участъци на
републикански път I-5 „Полски Тръмбеш – Велико Търново“
в участъка от км 98+030 до км 100+220 с идентификационен
№ VTR 04.10447.35

866 618

11 647 026

28.

Укрепване на свлачища при с. Горни Цибър на републикански път ІІ-11 „Лом – Козлодуй“ от км 70+222 до км 72+083 с
идентификационни № MON 11.16639.94, № MON 11.16639.94.02
и № MON 11.16639.94.03

250 217

3 362 816

29.

Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-15 „Мизия –
Оряхово“ при км 74+880 до км 75+000 с идентификационен
№ VRC 31.54020.01.04

256 737

3 450 449
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Обект

Сума (лв.) за
2019 г.

Сума (лв.) за
2020 – 2021 г.

30.

Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-15 „Мизия – Оряхово“ при км 75+775 до км 75+910, дясно, с идентификационен № VRC 31.54020.01.01

120 251

1 616 117

31.

Укрепване на свлачище на път III-6224 „(Четирци – Църварица) – Ветрен – Раково – Горно Раково – Ново село – Слокощица – (Слокощица – Богослов)“ при км 4+700 с идентификационен
№ KNL 29.04796-03

2 202 930

29 606 563

32.

Укрепване на свлачище в кв. Старо село, гр. Своге, с идентификационен № SFO 43.65869-01, засягащо част от републикански
път III-164 „Своге – Искрец – Бучин проход“

637 513

8 567 947

33.

Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 8+420 с идентификационен № SFO 18.87391-02

520 615

6 996 881

34.

Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 9+200 с идентификационен № SFO 18.87391-01

570 100

7 661 929

35.

Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 13+820 с идентификационен № SFO 18.87391-03

449 201

6 037 096

36.

Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 16+200 с идентификационен № SFO 18.87391-04

212 383

2 854 348

37.

Укрепване на свлачище на републикански път III-8652 „(п.к.
Стояново – Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – (Мадан – Златоград)“ при км 19+992, гр. Неделино, местност Баряков
дол, с идентификационен № SML 18.51319-04

109 044

1 465 503

38.

Укрепване на свлачище на републикански път III-8652 „(п.к.
Стояново – Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – (Мадан – Златоград) при км 9+000, гр. Неделино, с идентификацио
нен № SML 18.51319-08

1 765 934

23 733 495

39.

Свлачищни деформации в участък от път II-11 „(о.п. Видин – Димово) – Симеоново – Ботево – Арчар – Лом“ от км 9+990 до
км 10+425 с идентификационни № VID 09.05832.01.02, № VID
16.00672.01.02 и № VID 16.00672.01.01

422 811

5 667 725

40.

Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-551 „О.п.
Дебелец – Плаково – Средни колиби – Елена“ при км 2+418,
на откос от югозападната страна на ул. „Патриарх Евтимий
Търновски“, срещу дворни места с № 2А и № 4, с идентификационен № VTR 04.20242.03

480 841

6 447 625

41.

Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-121 „Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница – Кула“ при
км 48+250, гр. Кула, с идентификационен № VID 22.40525.05

422 811

5 667 725

42.

Укрепване на свлачище на републикански път III-101 „Враца – Криводол“ при км 15+862, на около 2 км южно от регулацията на гр. Криводол, с идентификационен № VRC 10.43712.01

449 188

6 022 225

43.

Укрепване на свлачище на републикански път II-15 „Мизия – п.к.
Сараево – Оряхово“ при км 65+862, северно от Мизия, на пътя
за ферибот Оряхово, с идентификационен № VRC 28.48043.02

596 122

7 997 004

44.

Укрепване на свлачище на републикански път II-11 „О. п. Козлодуй – Оряхово – Гиген“ при км 117+924, изт. част, местност
Зелена бара, ул. „22 септември“, с идентификационен № VRC
31.54020.02.13

633 827

8 503 725

45.

Укрепване на свлачище на републикански път II-11 „О. п. Козлодуй – Оряхово – Гиген“ при км 118+616, Източна промишлена
зона, с идентификационен № VRC 31.54020.02.17.01

449 186

6 022 225

46.

Укрепване на свлачище на републикански път III-8653 „Кобиляне – Брезен – Боровица“ при км 1+500, с. Голобрад, с
идентификационен № KRZ 02.15607-01

739 335

9 921 725

БРОЙ 72
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47.

Укрепване на свлачище на републикански път III-8652 „(п.к.
Стояново – Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – (Мадан – Златоград)“ от км 7+570 до км 7+766, с. Падина, с идентификационен № KRZ 02.55124-02

422 809

5 667 725

48.

Укрепване на свлачище на републикански път III-865 „Ардино – Кърджали“ при км 38+900 с идентификационен № KRZ
02.66562-01

422 809

5 667 725

49.

Укрепване на свлачище на републикански път III-8653 „Кобиляне – Брезен – Боровица – Сполука“, с. Брезен, с идентификационен № KRZ 02.77116-01

422 809

5 667 725

50.

Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-5902 „Момчилград – Звездел – Голяма Чинка – Токачка – Крумовград“
при км 7+760 с идентификационен № KRZ 21.38409-02

422 809

5 667 725

51.

Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-5902 „Момчилград – Звездел – Голяма Чинка – Токачка – Крумовград“
при км 6+700 с идентификационен № KRZ 21.38409-03

422 809

5 667 725

52.

Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-5902 „Момчилград – Звездел – Голяма Чинка – Токачка – Крумовград“
при км 5+800 с идентификационен № KRZ 21.38409-04

475 565

6 376 725

53.

Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-602 „(Кюстендил – Радомир) – Коняво – Горна Козница – Мала Фуча – Бобов дол“ от км 25+170 до км 25+210, с. Бабино, с идентификационен № KNL 04.02049-01

528 320

7 085 725

54.

Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-623 „(о.п.
Кюстендил – о.п. Дупница) – Мламолово – Бобов дол – Жедна“
при км 14+900, гр. Бобов дол, с идентификационен № KNL
04.04501-05

528 320

7 085 726

55.

Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-623 „(о.п.
Кюстендил – о.п. Дупница) – Мламолово – Бобов дол – Жедна“
при км 15+200, гр. Бобов дол, с идентификационен № KNL
04.04501-06

449 186

6 022 226

56.

Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-3504 „Ловеч – Радювене – Орляне – Угърчин“, на около 200 м западно от
разклона за с. Катунец, с идентификационен № LOV 18.69523.01

871 221

11 694 226

57.

Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-11 „Арчар – Лом“
при км 34+920, източно от с. Орсоя, с идентификационен
№ MON 24.53970.92.01

871 221

11 694 226

58.

Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-11 „Арчар – Лом“
при км 25+844, западно от с. Сливата, с идентификационен
№ MON 24.67310.92.01

871 221

11 694 226

59.

Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-11 „Арчар – Лом“
при км 28+000, източно от с. Сливата, с идентификационен
№ MON 24.67310.92.02

501 941

6 731 225

60.

Укрепване на свлачище на републикански път III-866 „Смолян – Стойките – Широка Лъка – Михалково“, на 350 м след
тунела, с идентификационен № SML 09.44848-01

528 319

7 085 725

61.

Укрепване на свлачище на републикански път III-305 „(Плевен –
Луковит) – Крушовица – Садовец – Дерменци – Торос – Гложе
не“ при км 19+780, с. Садовец, с идентификационен № PVN
11.65070.02

528 319

7 085 725

62.

Укрепване на свлачище, засягащо част от републикански път
II-12 „о.п. Видин – Иново – Брегово – Граница Сърбия“ при км
12+784, в урбанизирана територия на с. Гъмзово, с идентификационен № VID 06.18304.01

449 187

6 022 226
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63.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на републикански път III-731 „Радко Димитриево – Друмево“
в участъка от км 7+950 до км 8+000

475 564

6 376 726

64.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на републикански път III-731 „Радко Димитриево – Друмево“
в участъка от км 8+013 до км 8+133

449 187

6 022 226

65.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на републикански път III-731 „Радко Димитриево – Друмево“
в участъка от км 9+250 до км 9+376

581 073

7 794 726

66.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на републикански път II-11 „(о.п. Видин – Димово) – Симеоново – Ботево – Арчар – граница Монтана“ в участъка от км
10+380 до км 10+420

554 696

7 440 226

67.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на републикански път III-141 „Кула – Грамада – Срацимирово – (о.п. Видин – Димово)“ в участъка от км 1+360 до км 1+400

422 810

5 667 726

68.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-6072 „Граница Ловеч – Кръвеник – Стоките – Батошево – (Горна Росица – Гъбене)“ в района
на с. Селище при км 11+672

422 810

5 667 726

69.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на републикански път I-5/Е-85 „Габрово – Шипка – Казанлък“
при км 160+779

422 810

5 667 726

70.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на републикански път I-5/Е-85 „Габрово – Шипка – Казанлък“
при км 160+867

422 810

5 667 726

71.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на републикански път I-5/Е-85 „Габрово – Шипка – Казанлък“
при км 164+150

290 924

3 895 226

72.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на III-4404 „Габрово – Трънито – Дебел дял – Музга – Гъбене“
в участъка от км 13+125 до км 13+177

290 924

3 895 226

73.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на III-4404 „Габрово – Трънито – Дебел дял – Музга – Гъбене“
в участъка от км 13+463 до км 13+493

290 924

3 895 226

74.

Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно
на III-4404 „Габрово – Трънито – Дебел дял – Музга – Гъбене“
в участъка от км 13+930 до км 13+970

422 811

5 667 726

31 000 000

416 100 000

ВСИЧКО:
7017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224
ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на К ласифи
катора на длъжностите в служба „Военна
информация“, приет с Постановление № 170
на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ,
бр. 54 от 2016 г.; изм., бр. 97 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към т. I (поверително)
се правят изменения и допълнения съгласно
приложението (поверително).

Заключителни разпоредби
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на отбраната и на
директора на служба „Военна информация“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7018
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225
ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2019 г. за
изпълнение на Проект „Софийски около
връстен път в участъка от км 35+260 до км
41+340 (от пътен възел „Цариградско шосе“
до пътен възел „Младост“)“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
в размер до 13 919 367 лв. за изграж дането
на „Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 (от пътен
възел „Цариградско шосе“ до пътен възел
„Младост“)“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 въз
основа на фактически извършените разходи
да се увеличат разходите по „Политика за
поддържане, модернизаци я и изг ра ж дане
на техническата инфраструктура, свързана
с подобряване на транспортната достъпност
и ин тег рираното у п равление на водни те
ресурси и геозащита“, бюджетна програма
„Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“, по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
(2) Със сумата 144 598 367 лв. да се увеличи
показателят по чл. 22, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г., а със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличи показателят по чл. 22, ал. 3, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
(3) Финансирането на поетите ангажименти за проекта по чл. 2, ал. 2 за периода
2020 – 2022 г. се осъществява за сметка на
реа лизираните при ходи от въвеж дане на
смесена система за таксуване на различните
категории пътни превозни средства и такси
на база време и на база изминато разстояние.
Чл. 3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството въз основа на
фактически извършените разходи да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2019 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.

ВЕСТНИК
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 76 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
7019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226
ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за създаване на Национален съвет по миг
рация, граници, убежище и интеграция и
приемане на Правилник за организацията и
дейността на Националния съвет по миграция,
граници, убежище и интеграция
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Създава Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция.
Чл. 2. Структурният състав и функциите
на съвета по чл. 1 се определят с Правилник
за организацията и дейността на Националния съвет по миграция, граници, убежище и
интеграция.
Чл. 3. Приема Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по
миграция, граници, убежище и интеграция.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 22а от Закона за администрацията.
§ 2. Поименният състав на Националния
съвет по миграци я, граници, убеж ище и
интеграция се определя в 15-дневен срок от
влизането в сила на постановлението.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 4. Отменя се Постановление № 21 на
Министерския съвет от 2015 г. за създаване на
Национален съвет по миграция и интеграция
(обн., ДВ, бр. 12 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 50
от 2015 г. и бр. 76 от 2016 г.).
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
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ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Национал
ния съвет по миграция, граници, убежище
и интеграция
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С правилника се уреждат организацията и дейността на Националния съвет по
миграция, граници, убежище и интеграция,
наричан по-нататък „съвета“.
Чл. 2. Съветът e колективен консултативен орган за формулиране и координация на
изпълнението на държавните политики в областта на миграцията, границите, убежището
и интеграцията.
Раздел II
Структура
Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател
и членове.
(2) Председател на съвета е министърът
на вътрешните работи.
(3) Членове на съвета са:
1. заместник-минист ър на вът решните
работи;
2. заместник-министър на труда и социалната политика;
3. заместник-министър на правосъдието;
4. заместник-министър на външните работи;
5. заместник-министър на финансите;
6. заместник-министър на образованието
и науката;
7. заместник-министър на здравеопазването;
8. заместник-министър на отбраната;
9. заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
10. председателят на Държавната агенция
за закрила на детето;
11. председателят на Държавната агенция
за бежанците;
12. заместник-председател на Държавна
агенция „Национална сигурност“;
13. заместник-председател на Държавна
агенция „Разузнаване“;
14. директорът на агенция „Митници“;
15. секретарят на Националната комисия
за борба с трафика на хора;
16. представител на Управителния съвет
на Националното сдружение на общините в
Република България;
17. секретарят на съвета.
(4) Поименният състав на съвета се определя със заповед на председателя по предложение на ръководителите на съответната
институция по ал. 3.
Чл. 4. (1) Информационното, а дминистративното и техническото обслужване на
съвета се осигурява от секретариат, който се
ръководи от секретар.
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(2) Секретариатът се обслужва организационно-технически от структура на Министерството на вътрешните работи (МВР).
(3) Секретар на съвета е служител на МВР,
който се определя от министъра на вътрешните работи.
Раздел III
Функции
Чл. 5. Съветът:
1. разработва, актуализира и предлага на
Министерския съвет (МС) стратегически документи в областта на миграцията, границите,
убежището и интеграцията;
2. предлага на МС годишни планове за
изпълнение на стратегическите документи,
отчети за тяхното изпълнение, както и мерки
за повишаване на ефективността при управлението на миграцията, границите, убежището
и интеграцията;
3. дава насоки по изпълнението на политиките в областта на миграцията, границите,
убежището и интеграцията на национално,
регионално и европейско ниво;
4. координира дейността на държавните
органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, неправителствените и международните организации
на територията на страната при определяне
и провеждане на политиката в областта на
миграцията, границите, убежището и интеграцията и при прилагането на съответните
стратегически документи;
5. прави предложения за изменения на
нормативни актове с цел по-ефективно провеждане на политиките в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията;
6. разглежда и обсъжда програми и инициативи за укрепване на административния
капацитет на служителите, които работят в
областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията.
Чл. 6. (1) Председателят на съвета:
1. представлява съвета;
2. свиква заседанията и предлага дневния
ред;
3. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета;
4. организира и контролира изпълнението
на решенията на съвета;
5. има право да иска от членовете на съвета
информация по всички въпроси в областта
на миграцията, границите, убежището и интеграцията, както и да им предоставя такива
при поискване от тяхна страна.
(2) В отсъствие на председателя неговите
функции се изпълняват от оправомощен от
него член на съвета.
Чл. 7. Секретарят на съвета:
1. координира работата на секретариата
по информационното и организационно-техническото обслужване на съвета;
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2. подписва протоколите от заседанията
на съвета;
3. координира изпълнението на взетите
решения на съвета;
4. координира дейността на стратегическите
работни групи.
Чл. 8. Секретариатът на съвета:
1. осигурява организационното провеждане
на заседанията;
2. изпраща материалите за заседанията на
хартиен носител и/или по електронна поща;
3. подготвя проект на дневен ред за заседанията на съвета;
4. изготвя протоколите от заседанията на
съвета;
5. осъществява връзката и координацията
между членовете на съвета и между стратегическите работни групи и членовете на съвета;
6. съхранява архива на документацията
на съвета.
Чл. 9. Членовете на съвета участват в заседанията на съвета, гласуват и осигуряват
необходимата за дейността му информация и
експертна помощ по конкретни въпроси от
тяхна компетентност.
Чл. 10. (1) Към съвета функционират постояннодействащи стратегически работни
групи, които отговарят за изпълнението на
ст ратегическ ите приоритети в областите
миграция, граници, убежище и интеграция.
(2) Задачите на стратегическите работни
групи включват:
1. изготвяне на проекти на стратегическите документи и на плановете за действие
в областите миграция, граници, убежище и
интеграция, които се разглеждат от съвета,
и тяхното актуализиране;
2. изготвяне на отчети за изпълнението на
плановете за действие, които са посочени в т. 1;
3. извършване на оценка на недостатъците
и нуждите в областта на управлението на
политиките по миграция, граници, убежище
и интеграция;
4. изготвяне на препоръки за подобряване
на изпълнението на политиките по миграция,
граници, убежище и интеграция;
5. регулярно предоставяне на съвета на
информация за степента на изпълнение на
стратегическите документи в областта на
миграцията, границите, убежището и интеграцията и доклади за дейността на групата;
6. предоставяне на секретариата на необходимите документи за осъществяването на
функциите му по чл. 8.
(3) Съставът на стратегическите работни
групи се определя с решение на съвета, а поименният състав на членовете на съответните
стратегически работни групи се определя по
предложение на ръководителите на съответното министерство или агенция.
Ч л. 11. Към с т рат ег и ческ и т е рабо т н и
групи могат да се създават експертни работ-
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ни групи, в които да участват експерти от
министерствата и агенциите по чл. 3, ал. 3,
както и представители на други ведомства и
организации.
Раздел IV
Организация на дейността
Чл. 12. (1) За осъществяването на дейността
си съветът провежда редовни и извънредни
заседания по предварително обявен дневен ред.
(2) Решенията на съвета се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на
заседанието членове на съвета, с изключение
на решенията от заседанията по ал. 5.
(3) Редовните заседания на съвета се провеждат най-малко три пъти годишно.
(4) По предложение на председателя или
на 1/3 от членовете на съвета могат да се
свикват и извънредни заседания.
(5) Съветът може да приема решения по
определени въпроси и неприсъствено извън
заседанията по ал. 1. В тези случаи вотът
се осъществява чрез писмено уведомяване
на секретариата и решенията се приемат с
абсолютно мнозинство.
Чл. 13. (1) Редовните заседания на съвета
се провеждат съгласно дневен ред, който се
одобрява от председателя.
(2) Дневният ред и всички материали за
заседанията се изпращат на всички членове
на съвета най-малко 5 работни дни преди
редовното заседание.
(3) Участието в заседанията на съвета е лично. При невъзможност да участва в конкретно
заседание всеки член на съвета може да упълномощи писмено свой заместник с право на
участие в дебатите и с право на глас.
(4) Всеки член на съвета може да прави
предложения за включване на допълнителни
точки в дневния ред чрез секретаря на съвета
най-късно 3 дни преди редовното заседание.
(5) Всеки от членовете на съвета може да
бъде придружаван на заседанията от експерти
от политическия кабинет или от съответната
администрация, компетентни по въпросите,
които се обсъждат.
(6) При разглеждане на въпроси, които
са свързани с компетенциите на държавни
институции, непредставени в съвета, техни
представители могат да бъдат канени на заседанията, без да участват във вземането на
решения.
(7) На заседанията на съвета могат да бъдат
канени и представители на неправителствени
и международни организации, които имат
отношение към политиките по миграция,
граници, убежище и интеграция, без право
да участват във вземането на решения.
(8) За осигуряване на работата на съвета
могат да бъдат изисквани информация и/или
становища от компетентни държавни органи,
органи на местното самоуправление и местната
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администрация, синдикални и работодателски
организации, неправителствени организации
и професионални организации или от отделни
експерти, които имат отношение по въпросите,
които се обсъждат.
Чл. 14. (1) При провеждането на извънредни заседания дневният ред и материалите се
изготвят от членовете, поискали свикването
му, и се изпращат на секретариата заедно със
съобщението за провеждане на заседанието.
(2) Всеки член на съвета може да прави
предложения за включване на допълнителни
точки в дневния ред чрез секретариата на
съвета най-късно в деня на извънредното
заседание.
(3) По изключение на заседанията могат
да се разглеждат въпроси, които не са включени в дневния ред и за които членовете на
съвета не са уведомени, но изискват спешно
разглеждане.
(4) Заседанията на съвета се провеждат,
ако на тях присъстват не по-малко от половината от членовете. При липса на кворум
председателят насрочва ново заседание.
Чл. 15. (1) След всяко заседание на съвета
се съставя протокол, който се подписва от
секретаря на съвета.
(2) Протоколите от заседанията се изпращат
на членовете на съвета в едноседмичен срок.
(3) В случаите по чл. 12, ал. 5 протоколите се изпращат на членовете на съвета в
тридневен срок.
Чл. 16. Материално-техническото осигуряване на секретариата се осъществява от МВР.
Чл. 17. За дейността си в съвета членовете
не получават възнаграждение.
Чл. 18. Съветът периодично публикува
информация за дейността си, анализи, изследвания и други материали на официалната си
интернет страница на сайта на МВР.
7027

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227
ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за приемане на Наредба за форматите на
данните и за условията и реда за предоста
вяне на достъп до информацията в Единната
информационна точка
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за форматите на данните и за условията и реда за
предоставяне на достъп до информацията в
Единната информационна точка.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Лицата по чл. 4, ал. 4
от Закона за електронните съобщителни мрежи
и физическа инфраструктура да предоставят
на Единната информационна точка информа-

ВЕСТНИК

БРОЙ 72

цията по чл. 4, ал. 4 във форматите по чл. 5
от Наредбата за форматите на данните и за
условията и реда за предоставяне на достъп
до информацията в Единната информационна
точка в тримесечен срок от влизането в сила
на наредбата.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров

НАРЕДБА

за форматите на данните и за условията и реда
за предоставяне на достъп до информацията
в Единната информационна точка
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. форматите на данните, в които се предоставя информация по чл. 4, ал. 2 от Закона
за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ);
2. условията и редът за предоставяне на
достъп до информацията по чл. 4, ал. 2 от
ЗЕСМФИ чрез Единната информационна
точка (ЕИТ);
3. редът за предоставяне на достъп до информация по чл. 11, ал. 3 от ЗЕСМФИ;
4. образецът на заявление по чл. 20, ал. 1
от ЗЕСМФИ.
Чл. 2. (1) Предоставянето на информация
по чл. 4, ал. 2 от ЗЕСМФИ и получаването
на информация по чл. 4, ал. 2, т. 2 и 7 от
ЗЕСМФИ се осъществяват по електронен път
след предварителна регистрация в информационния портал на ЕИТ.
(2) За получаване на достъп до ЕИТ се
попълва заявка за регистрация, включваща
име и фамилия на заявителя, позиция, име на
организацията, ЕИК и данни за контакт – телефон, електронна поща, адрес.
(3) За я ви т ел я т пол у ча ва а вт омат и ч но
генерирано съобщение за резултата от разглеждането на заявката му по ал. 2.
Раздел ІІ
Формати на данните
Чл. 3. (1) Единната информационна точка
е географска информационна система, която
поддържа централизирана геобаза данни.
(2) Данните по чл. 4, ал. 2, т. 2, 3 и 7 от
ЗЕСМФИ, които се предоставят на и от Единната информационна точка, са пространствени
данни, включващи географско местоположение/трасе и атрибутивни характеристики към
всеки обект.
(3) Данните по ал. 2 се предоставят чрез
директно въвеждане в Единната информационна точка или чрез интеграция на системата,
в която се поддържат, с Единната информационна точка.
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Чл. 4. Данните по чл. 4, ал. 2 от ЗЕСМФИ
се предоставят в Единната информационна
точка, като всеки елемент или съоръжение
трябва да е съпътстван с атрибутивни характеристики, които го определят, както следва:
1. за елементите или съоръженията на
съществуващата физическа инфраструктура
и съществуващите електронни съобщителни
мрежи се предоставят:
а) вид на физическа инфраструктура;
б) тип мрежов елемент/съоръжение от
физическа инфраструктура;
в) мрежов оператор;
г) начин на ползване на мрежовия елемент/
съоръжение;
д) технически характеристики на мрежовия
елемент/съоръжение, включително данни за
свободен и резервиран капацитет;
е) ограничения в достъпа до мрежовия
елемент/съоръжение (ако са налични);
2. за планираните дейности по строителство, разполагане и монтаж се предоставят:
а) наименование на дейността;
б) вид на дейността;
в) тип физическа инфраструктура – в обхвата на или засегната от планираните или
текущите дейности по строителство, разполагане или монтаж;
г) тип мрежов елемент/съоръжение от
физическа инфраструктура;
д) планирана дата на започване на дейностите;
е) продължителност на дейностите;
ж) очаквана дата на приключване на дейностите;
з) тип строеж;
и) изпълнител на строителните дейности;
к) технически характеристики на мрежовия
елемент/съоръжение;
л) начин на ползване;
м) ограничения в достъпа до мрежовия
елемент/съоръжение (ако са налични);
н) информация за контакт с мрежовия
оператор (след първоначално въвеждане на
тази информация в системата тя се визуализира автоматично от профила на мрежовия
оператор).
Чл. 5. (1) Единната информационна точка
осигурява възможност за директно въвеждане
(upload) на данни за физическа инфраструктура за разполагане на мрежи, включително
високоскоростни електронни съобщителни
мрежи, в следните формати: *.SHP, *.KMZ/
KML, *.XLS и *.CSV.
(2) Изискванията към структурата и съдържанието на форматите по ал. 1 се съдържат
в приложение № 1.
Чл. 6. (1) Автоматизираното предоставяне
на данни към Единната информационна точка
се извършва посредством уеб базирана услуга.
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(2) Услугата по ал. 1 предоставя достъп до
поддържане на данните по отделните типове
инфраструктура и слоеве, полета и номенклатури съгласно приложение № 2.
(3) На Единната информационна точка
се поддържа ръководство за потребителя за
достъп и използване на услугата по ал. 1.
Раздел ІІІ
Условия и ред за предоставяне на достъп до
информацията от Единната информационна
точка
Чл. 7. (1) Информацията по чл. 4, ал. 2, т. 1,
3 – 6 и 8 от ЗЕСМФИ е публична и свободно
достъпна в съответните секции и регистри.
(2) Информацията по чл. 4, ал. 2, т. 2 и 7
от ЗЕСМФИ се предоставя на потребители – мрежови оператори или държавни, или
общински органи, които осъществяват контрол
по изпълнението на ЗЕСМФИ.
Чл. 8. Единната информационна точка
предоставя данни, включително графични, за
съществуваща физическа инфраструктура за
разполагане на мрежи и съществуващи електронни съобщителни мрежи след заплащане
на съответната такса, ако е предвидена такава.
Чл. 9. Резултатът от електронната услуга
за предоставяне на данни, включително графични, е документ, включващ:
1. графична информация за местоположение/трасе;
2. таблична информация, в т.ч. начин на
ползване, ограничения, технически характеристики (включително свободен и резервиран
капацитет), дата на актуалност;
3. таблична информация за операторите – наименование, адрес, адрес на електронна
поща и телефон за контакт с мрежовите оператори, които стопанисват (управляват) съществуващата инфраструктура/мрежи, които
се намират в заявения териториален обхват.
Чл. 10. (1) Графичната информация за
трасетата се представя като един или повече
картни листа спрямо разграфките на картните
листове на едромащабната топографска карта съгласно Наредба № V-12-1720 от 13 май
2014 г. за едромащабната топографска карта,
с точност за мащаб 1:5000 (или 1:10 000).
(2) Разграфката по ал. 1 е в утвърдената
за страната геодезическа система – БГС2005
(Българска геодезическа система 2005 – ETRS
1989 UTM Zone 35N), приета с Постановление
№ 153 на Министерския съвет от 2010 г. за
въвеждане на „Българска геодезическа система 2005“.
(3) Системата за разграфка и номенклатура
на картните листове на едромащабната топографска карта е съгласно международната
разграфка и номенклатура, посочена в приложение № 2 към Наредба № 2 от 30 юли 2010 г.
за дефиниране, реализация и поддържане на
Българската геодезическа система.
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Раздел ІV
Заявления за предоставяне на права по чл. 15,
ал. 1 и чл. 17, ал. 1 от ЗЕСМФИ
Чл. 11. Заявленията за предоставяне на
п рава по ч л. 15, а л. 1 и ч л. 17, а л. 1 о т
ЗЕСМФИ се попълват съгласно образеца по
приложение № 3.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „SHP“ (Shapefile) е цифров векторен
формат за съхранение на пространственото
местоположение и атрибутивната информация
за географските обекти. Всеки Shape файл се
състои от набор свързани файлове със специфични разширения и общ префикс на име
на файл, които е необходимо да бъдат съхранявани заедно (в една и съща директория):
а) основна група:
аа) *.shp – геометрията на обектите;
бб) *.shx – индекс към геометри ята на
обектите;
вв) *.dbf – привързан dBASE файл (база
данни) с атрибутивна информация;
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б) други:
аа) *.prj – описание на проекцията;
бб) *.sbn и .sbx – пространствен индекс на
обектите;
вв) *.fbn и .fbx – пространствен индекс на
функциите, и др.
2. „K ML“ (Keyhole Markup Language) е
файлов формат, базиран на XML стандарт,
за моделиране, съхранение и визуализация на
геопространствени данни. KML файлът съдържа геопространствени данни под формата
на точки, линии и полигони. KML файловете
се доставят под формата на ZIP компресия и
имат разширение *.KMZ.
3. „CSV“ (Comma-separated values) е текстов
файл, който използва запетая за отделяне на
стойностите (цифри и текст) в отделните полета. Данните във файла са в кодова таблица
(Encoding) Windows-1251.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 5,
ал. 4 от Закона за електронните съобщителни
мрежи и физическа инфраструктура.
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 2

1. Изисквания към структурата и съдържанието на SHP файла
1.1. Общи изисквания
1. Архивът да е във формат ZIP (*.ZIP);
2. Архивът да съдържа задължителните файлове за формат ESRI Shape, а именно *.SHP,
*.SHX, *.DBF;
3. Координатната система да е БГС 2005 (Българска геодезическа система 2005 – ETRS 1989
UTM Zone 35N);
4. За точкови обекти:
4.1. Префикс на файловете: Points;
4.2. Тип на геометрията на обектите: Point (точка);
5. За линейни обекти:
5.1. Префикс на файловете: Polylines;
5.2. Тип на геометрията на обектите: Polylines (полилиния);
6. За полигонови (площни) обекти:
6.1. Префикс на файловете: Polygons;
6.2. Тип на геометрията на обектите: Polygons (полигон).
1.2. Изисквания към атрибутите
Всички SHP файлове следва да съдържат следните колони:
1. Колона ExternalID:
1.1. Вид на информацията: идентификатор на мрежовия елемент/съоръжение, в системата на
мрежовия оператор;
1.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
1.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255.
2. Колона ElTypeID:
2.1. Вид на информацията: тип на мрежовия елемент/съоръжение, съгласно референтните
стойности, посочени в номенклатурната таблица;
2.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
2.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 50.
3. Колона ElType:
3.1. Вид на информацията: описва се типът на мрежовия елемент/съоръжение. Полето се
попълва като пояснение на информацията, попълнена в колона ElTypeID;
3.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
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Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255.
Колона UseType:
Вид на информацията: описва се начинът на ползване на мрежовия елемент/съоръжение;
Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255.
Колона TechChar:
Вид на информацията: описват се специфични характеристики за елемента/съоръжението от мрежата, напр. напрежение, диаметър, височина, дълбочина или др.;
5.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
5.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
6. Колона Restr:
6.1. Вид на информацията: въвежда се информация за наложените ограничения в достъпа до
мрежовия елемент/съоръжение;
6.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
6.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
7. Колона LocDesc:
7.1. Вид на информацията: описва се местоположението на мрежовия елемент/съоръжение;
7.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
7.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
8. Колона Remark:
8.1. Вид на информацията: въвежда се забележка към мрежовия елемент/съоръжение;
8.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
8.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
2. Изисквания към структурата и съдържанието на KML/KMZ файла
2.1. Общи изисквания
1. Файлът да е във формат KML/KMZ (*.kml; *.kmz);
2. Файлът да съдържа точкови и/или линейни, и/или полигонови обекти от физическата
инфраструктура;
3. Файлът да съдържа атрибутивни характеристики за обектите, попълнени в PopupInfo;
4. Разделител между отделните атрибутивни характеристики да е нов ред;
5. Имената на атрибутивните характеристики да са в ' ';
6. Стойностите на атрибутивните характеристики да са в ' ';
7. За разделител между характеристиката и стойността да се използва: {}
7.1. 'ExternalID': 'стойност',
7.2. 'ElTypeID': 'стойност',
7.3. 'ElType': 'стойност',
7.4. 'UseType': 'стойност',
7.5. 'TechChar': 'стойност',
7.6. 'Restr': 'стойност',
7.7. 'LocDesc': 'стойност',
7.8. 'Remark': 'стойност'.
2.2. Изисквания към атрибутивните характеристики:
1. Характеристика ExternalID:
1.1. Вид на информацията: идентификатор на мрежовия елемент/съоръжение в системата
на мрежовия оператор;
1.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
1.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255.
2. Характеристика ElTypeID:
2.1. Вид на информацията: тип на мрежовия елемент/съоръжение, съгласно референтните
стойности, посочени в номенклатурната таблица;
2.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
2.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 50.
3. Характеристика ElType:
3.1. Вид на информацията: описва се типът на мрежовия елемент/съоръжение като пояснение на информацията, попълнена в ElTypeID;
3.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
3.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255.
4. Характеристика UseType:
4.1. Вид на информацията: описва се начинът на ползване на мрежовия елемент/съоръжение;
4.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
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4.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255.
Характеристика TechChar:
5.1. Вид на информацията: описват се специфични характеристики за елемента/съоръжението от мрежата, напр. напрежение, диаметър, височина, дълбочина или др.;
5.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
5.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
6. Характеристика Restr:
6.1. Вид на информацията: съдържа информация за наложените ограничения в достъпа до
мрежовия елемент/съоръжение (ако са налични);
6.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
6.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
7. Характеристика LocDesc:
7.1. Вид на информацията: описва се местоположението на мрежовия елемент/съоръжение;
7.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
7.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
8. Характеристика Remark:
8.1. Вид на информацията: въвежда се забележка към мрежовия елемент/съоръжение;
8.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
8.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
3. Изисквания към структурата и съдържанието на Excel файла
3.1. Общи изисквания
1. Архивът да е във формат ZIP (*.ZIP);
2. Архивът да съдържа файлове във формат Excel workbook (*.xlsx; *.xls);
3. Архивът да съдържа файлове с имена Points.xls или Points.xlsx и/или Polylines.xls или Polylines.
xlsx и/или Polygons.xls или Polygons.хlsx;
4. Файл Points.xls или Points.xlsx следва да съдържа информация и данни за точковите обекти
от физическата инфраструктура;
5. Файл Polylines.xls или Polylines.xlsx следва да съдържа информация и данни за линейните
обекти от физическата инфраструктура;
6. Файл Polygons.xls или Polygons.xlsx следва да съдържа информация и данни за полигонови
(площни) обекти от физическата инфраструктура;
7. Координатната система, в която се предоставят пространствените данни, следва да е БГС
2005 (Българска геодезическа система 2005 – ETRS 1989 UTM Zone 35N);
8. Данните за импорт да се съдържат в първата страница на файла.
3.2. Изисквания към атрибутивната информация за точковите обекти: файлове Points.xls или
Points.xlsx
1. Първи ред от файла да съдържа описание на колоните:
1.1. Колона А – ExternalID;
1.2. Колона B – ElTypeID;
1.3. Колона C – ElType;
1.4. Колона D – UseType;
1.5. Колона E – TechChar;
1.6. Колона F – Restr;
1.7. Колона G – LocDesc;
1.8. Колона H – Remark;
1.9. Колона I – POINT_X;
1.10. Колона J – POINT_Y.
2. Колона A:
2.1. Наименование на колоната: ExternalID;
2.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
2.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255;
2.4. Вид на информацията: въвежда се информация за идентификаторa на мрежовия елемент/съоръжение в системата на мрежовия оператор (външен идентификатор).
3. Колона B:
3.1. Наименование на колоната: ElTypeID;
3.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
3.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 50;
5.
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3.4. Вид на информацията: въвежда се информация за типа на мрежовия елемент/съоръжение според референтните стойности, посочени в номенклатурната таблица.
4. Колона C:
4.1. Наименование на колоната: ElType;
4.2. Формат на данните (Data Type), коит о се въвеждат: текст (text);
4.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255;
4.4. Вид на информацията: въвежда се типът на мрежовия елемент/съоръжение като пояснение на информацията, попълнена в колона B.
5. Колона D:
5.1. Наименование на колоната: UseType;
5.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
5.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255;
5.4. Вид на информацията: въвежда се начинът на ползване на мрежовия елемент/съоръжение.
6. Колона E:
6.1. Наименование на колоната: TechChar;
6.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
6.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000;
6.4. Вид на информацията: въвежда се информация за специфичните характеристики на
елемента/съоръжението от мрежата, напр. напрежение, диаметър, височина, дълбочина
или др.
7. Колона F:
7.1. Наименование на колоната: Restr;
7.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
7.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000;
7.4. Вид на информацията: въвежда се информация за наложените ограничения в достъпа
до мрежовия елемент/съоръжение (в случай, че са налични).
8. Колона G:
8.1. Наименование на колоната: LocDesc;
8.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
8.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000;
8.4. Вид на информацията: въвежда се информация за местоположението на мрежовия елемент/съоръжение.
9. Колона H:
9.1. Наименование на колоната: Remark;
9.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
9.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000;
9.4. Вид на информацията: въвежда се забележка към мрежовия елемент/съоръжение.
10. Колона I:
10.1. Наименование на колоната: POINT_X;
10.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: дробно число (number);
10.3. Вид на информацията: въвеждат се стойности за X-координата на мрежовия елемент/съоръжение в координатна система БГС 2005 (Българска геодезическа система
2005 – ETRS 1989 UTM Zone 35N):
X-координатата нараства в посока запад-изток.
Приблизителният диапазон за територията на Република България е:
Xmin~120000 м (в района на с. Жеравино, област Кюстендил);
Xmax~630000 м (в района на гр. Шабла, област Добрич).
11. Колона J:
11.1. Наименование на колоната: POINT_Y;
11.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: дробно число (number);
11.3. Вид на информацията: въвеждат се стойности за Y-координата на мрежовия елемент/съоръжение в координатна система БГС 2005 (Българска геодезическа система
2005 – ETRS 1989 UTM Zone 35N):
Y-координатата нараства в посока юг-север.
Приблизителният диапазон за територията на Република България е:
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Ymin~4560000 м (в района на с. Горно Къпиново, област Кърджали);
Ymax~4900000 м (в района на с. Връв, област Видин).
3.3. Изисквания към атрибутивната информация на линейните обекти: файлове Polylines.xls
или Polylines.xlsx
1. Първи ред от файла да съдържа описание на колоните:
1.1. Колона А – ExternalID;
1.2. Колона B – ElTypeID;
1.3. Колона C – ElType;
1.4. Колона D – UseType;
1.5. Колона E – TechChar;
1.6. Колона F – Restr;
1.7. Колона G – LocDesc;
1.8. Колона H – Remark;
1.9. Колона I – Coord.
2. В колона A следва да се въвежда информация за идентификаторa на мрежовия елемент/
съоръжение в системата на мрежовия оператор (външен идентификатор):
2.1. Наименование на колоната: ExternalID;
2.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
2.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255.
3. В колона B следва да се въвежда информация за типа на мрежовия елемент/съоръжение
според референтните стойности, посочени в номенклатурната таблица:
3.1. Наименование на колоната: ElTypeID;
3.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
3.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 50.
4. В колона C следва да се описва типът на мрежовия елемент/съоръжение като пояснение на
информацията, попълнена в колона B:
4.1. Наименование на колоната: ElType;
4.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
4.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255.
5. В колона D следва да се описва начинът на ползване на мрежовия елемент/съоръжение:
5.1. Наименование на колоната: UseType;
5.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
5.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255.
6. Колона E следва да съдържа информация за специфичните характеристики за елемента/
съоръжението от мрежата, напр. напрежение, диаметър, височина, дълбочина или др.:
6.1. Наименование на колоната: TechChar;
6.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
6.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
7. Колона F следва да съдържа информация за наложените ограничения в достъпа до мрежовия елемент/съоръжение (в случай, че са налични):
7.1. Наименование на колоната: Restr;
7.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
7.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
8. В колона G следва да се съдържа информация за местоположението на мрежовия елемент/
съоръжение:
8.1. Наименование на колоната: LocDesc;
8.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
8.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
9. В колона H следва да се въвежда забележка към мрежовия елемент/съоръжение:
9.1. Наименование на колоната: Remark;
9.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
9.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
10. В колона I следва да въвеждат стойности за типа на линията и пространствените характеристики (двойки координати) на мрежовия елемент/съоръжение в координатна система
БГС 2005 (Българска геодезическа система 2005 – ETRS 1989 UTM Zone 35N):
10.1. Наименование на колоната: Coord;
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10.2. Ф
 ормат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text); Координатите следва
да се въвеждат във формат GeoJSON, а именно:
–
–

Линия от една част: {„type“: „LineString“, „coordinates“: [[x1, y1], [x2, y2], [xn, yn]]};

Линия от няколко части: {„type“: „MultiLineString“, „coordinates“: [[[x1, y1], [x2,
y2], [xn, yn]], [[x11, y11], [x21, y21], [x31, y31], [xn1, yn1]]]};
– За разделител между целочислените и дробните части на координатите следва да
се използва „.“ (точка);
– За разделител между координатите в една координатна двойка следва да се използва „,“ (запетая);
– Координатната двойка следва да е оградена от []: [x1, y1];
– За разделител между координатните двойки следва да се използва „,“ (запетая): [x1,
y1], [x2, y2];
– Всяка отделна част от линията следва да е оградена от []:[[x1, y1], [x2, y2], [x3, y3]],
[[x11, y11], [x21, y21]];
– За разделител между отделните части на линията следва да се използва „,“ (запетая);
– Данните за пространствените характеристики, следва да са оградени от [].
3.4. Изисквания към атрибутивната информация на полигоновите обекти: файлове Polygons.xls
или Polygons.хlsx
1. Първи ред от файла да съдържа описание на колоните:
1.1. Колона А – ExternalID;
1.2. Колона B – ElTypeID;
1.3. Колона C – ElType;
1.4. Колона D – UseType;
1.5. Колона E – TechChar;
1.6. Колона F – Restr;
1.7. Колона G – LocDesc;
1.8. Колона H – Remark;
1.9. Колона I – Coord.
2. В колона A следва да се въвежда информация за идентификаторa на мрежовия елемент/
съоръжение в системата на мрежовия оператор:
2.1. Наименование на колоната: ExternalID;
2.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
2.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255.
3. В колона B следва да се въвежда информация за типа на мрежовия елемент/съоръжение
съгласно референтните стойности, посочени в номенклатурната таблица:
3.1. Наименование на колоната: ElTypeID;
3.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
3.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 50.
4. В колона C следва да се описва типът на мрежовия елемент/съоръжение като пояснение на
информацията, попълнена в колона B:
4.1. Наименование на колоната: ElType;
4.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
4.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255.
5. В колона D следва да се описва начинът на ползване на мрежовия елемент/съоръжение:
5.1. Наименование на колоната: UseType;
5.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
5.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255.
6. Колона E следва да съдържа информация за специфичните характеристики за елемента/
съоръжението от мрежата, напр. напрежение, диаметър, височина, дълбочина или др.:
6.1. Наименование на колоната: TechChar;
6.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
6.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
7. Колона F следва да съдържа информация за наложените ограничения в достъпа до мрежовия елемент/съоръжение (в случай, че са налични):

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 72

7.1. Наименование на колоната: Restr;
7.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
7.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
8. В колона G следва да се съдържа информация за местоположението на мрежовия елемент/
съоръжение:
8.1. Наименование на колоната: LocDesc;
8.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
8.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
9. В колона H следва да се въвежда забележка към мрежовия елемент/съоръжение:
9.1. Наименование на колоната: Remark;
9.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
9.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
10. В колона I следва да въвеждат стойности за типа на полигона и пространствените характеристики (двойки координати) на мрежовия елемент/съоръжение в координатна система
БГС 2005 (Българска геодезическа система 2005 – ETRS 1989 UTM Zone 35N):
10.1. Наименование на колоната: Coord;
10.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
10.3. Координатите следва да се въвеждат във формат GeoJSON, а именно:
–

Полигон от една част: {„type“: „Polygon“, „coordinates“: [[[x1, y1], [x2, y2], [x3, y3],
[x4, y4], [xn, yn]]]};

–

Полигон от няколко части: {„type“: „MultiPolygon“, „coordinates“: [[[[x1, y1], [x2,
y2], [x3, y3], [xn, yn]]], [[[x11, y11], [x21, y21], [x31, y31], [x41, y41], [xn1, yn1]]]]};

–

Полигон с празна част: {„type“: „Polygon“, „coordinates“: [[[x1, y1], [x2, y2], [x3, y3],
[x4, y4], [xn, yn]], [[x11, y11], [x21, y21], [x31, y31], [xn1, yn1]]]};
– За разделител между целочислените и дробните части на координатите следва да
се използва „.“ (точка);
– За разделител между координатите в една координатна двойка следва да се използва
„,“ (запетая);
– Координатната двойка следва да е оградена от []: [x1, y1];
– За разделител между координатните двойки следва да се използва „,“ (запетая): [x1,
y1], [x2, y2];
– Всяка празна част от полигона следва да е оградена от [];
– За разделител между празните части на полигона следва да се използва „,“ (запетая);
– Всяка отделна част от полигона следва да е оградена от [[]];
– За разделител между отделните части на полигона следва да се използва „,“ (запетая);
– Данните за пространствените характеристики следва да са оградени от [].
4. Изисквания към структурата и съдържанието на CSV файла
4.1. Общи изисквания
1. Архивът да е във формат ZIP (*.ZIP);
2. Архивът да съдържа файлове във формат CSV (*.csv);
3. Архивът да съдържа файлове с имена Points.csv и/или Polylines.csv и/или Polygons.csv;
4. Файл Points.csv следва да съдържа информация и данни за точковите обекти от физическата
инфраструктура;
5. Файл Polylines.csv следва да съдържа информация и данни за линейните обекти от физическата инфраструктура;
6. Файл Polygons.csv следва да съдържа информация и данни за полигонови (площни) обекти
от физическата инфраструктура;
7. Координатната система, в която се предоставят пространствените данни, следва да е БГС
2005 (Българска геодезическа система 2005 – ETRS 1989 UTM Zone 35N);
8. Данните за импорт да се съдържат в първата страница на файла.
4.2. Изисквания към атрибутивната информация на точковите обекти: файл Points.csv
1. Първи ред от файла да съдържа описание на колоните:
1.1. Колона 1 – ExternalID;
1.2. Колона 2 – ElTypeID;
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1.3. Колона 3 – ElType;
1.4. Колона 4 – UseType;
1.5. Колона 5 – TechChar;
1.6. Колона 6 – Restr;
1.7. Колона 7 – LocDesc;
1.8. Колона 8 – Remark;
1.9. Колона 9 – POINT_X;
1.10. Колона 10 – POINT_Y.
2. Разделителят на колоните да бъде „;“:
2.1. В колона 1 следва да се въвежда информация за идентификатора на мрежовия елемент/
съоръжение в системата на мрежовия оператор (външен идентификатор);
2.2. Наименование на колоната: ExternalID;
2.3. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
2.4. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255.
3. В колона 2 следва да се въвежда информация за типа на мрежовия елемент/съоръжение
съгласно референтните стойности, посочени в номенклатурната таблица:
3.1. Наименование на колоната: ElTypeID;
3.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
3.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 50.
4. В колона 3 следва да се въвежда типът на мрежовия елемент/съоръжение като пояснение
на информацията, попълнена в колона 2:
4.1. Наименование на колоната: ElType;
4.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
4.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255.
5. В колона 4 следва да се описва начин на ползване на мрежовия елемент/съоръжение:
5.1. Наименование на колоната: UseType;
5.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
5.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255.
6. В колона 5 следва да се съдържа информация за специфичните характеристики на мрежовия елемент/съоръжение, напр. напрежение, диаметър, височина, дълбочина или др.:
6.1. Наименование на колоната: TechChar;
6.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
6.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
7. В колона 6 следва да се въвежда информация за наложените ограничения на достъпа до
мрежовия елемент/съоръжение (ако са налични):
7.1. Наименование на колоната: Restr;
7.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
7.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
8. В колона 7 следва да се въвежда информация за местоположението на мрежовия елемент/
съоръжение:
8.1. Наименование на колоната: LocDesc;
8.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
8.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
9. В колона 8 следва да се въвежда забележка към мрежовия елемент/съоръжение:
9.1. Наименование на колоната: Remark;
9.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
9.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
10. В колона 9 следва да се въвеждат стойности за X-координата на мрежовия елемент/съоръжение в координатна система БГС 2005 (Българска геодезическа система 2005 – ETRS 1989
UTM Zone 35N):
10.1. Наименование на колоната: POINT_X;
10.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: дробно число (number);
10.3. X-координатата нараства в посока запад – изток;
10.4. Приблизителният диапазон за територията на Република България е:
Xmin~120000 м (в района на с. Жеравино, област Кюстендил)
Xmax~630000 м (в района на гр. Шабла, област Добрич).
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11. В колона 10 следва да се въвеждат стойности за Y-координата на мрежовия елемент/съоръжение в координатна система БГС 2005 (Българска геодезическа система 2005 – ETRS 1989
UTM Zone 35N):
11.1. Наименование на колоната: POINT_Y;
11.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: дробно число (number);
11.3. Y-координатата нараства в посока юг – север;
11.4. Приблизителният диапазон за територията на Република България е:
Ymin~4560000 м (в района на с. Горно Къпиново, област Кърджали)
Ymax~4900000 м (в района на с. Връв, област Видин).
4.3. Изисквания към атрибутивната информация на линейните обекти: файл Polylines.csv
1. Първи ред от файла да съдържа описание на колоните:
1.1. Колона 1 – ExternalID;
1.2. Колона 2 – ElTypeID;
1.3. Колона 3 – ElType;
1.4. Колона 4 – UseType;
1.5. Колона 5 – TechChar;
1.6. Колона 6 – Restr;
1.7. Колона 7 – LocDesc;
1.8. Колона 8 – Remark;
1.9. Колона 9 – Coord.
2. Разделителят на колоните да бъде „;“:
2.1. В колона 1 следва да се въвежда информация за идентификатора на мрежовия елемент/
съоръжение в системата на мрежовия оператор (външен идентификатор);
2.2. Наименование на колоната: ExternalID;
2.3. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
2.4. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255.
3. В колона 2 следва да се въвежда информация за типа на мрежовия елемент/съоръжение
съгласно референтните стойности, посочени в номенклатурната таблица:
3.1. Наименование на колоната: ElTypeID;
3.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
3.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 50.
4. В колона 3 следва да се въвежда типът на мрежовия елемент/съоръжение като пояснение
на информацията, попълнена в колона 2:
4.1. Наименование на колоната: ElType;
4.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
4.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255.
5. В колона 4 следва да се описва начин на ползване на мрежовия елемент/съоръжение:
5.1. Наименование на колоната: UseType;
5.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
5.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255.
6. Колона 5 следва да съдържа информация за специфичните характеристики на мрежовия
елемент/съоръжение, напр. напрежение, диаметър, височина, дълбочина или др.:
6.1. Наименование на колоната: TechChar;
6.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
6.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
7. В колона 6 следва да се въвежда информация за наложените ограничения в достъпа до
мрежовия елемент/съоръжение (ако са налични):
7.1. Наименование на колоната: Restr;
7.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
7.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
8. В колона 7 следва да се въвежда информация за местоположението на мрежовия елемент/
съоръжение:
8.1. Наименование на колоната: LocDesc;
8.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
8.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
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В колона 8 следва да се въвежда забележка към мрежовия елемент/съоръжение:
9.1. Наименование на колоната: Remark;
9.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
9.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
10. В колона 9 следва да се въвеждат стойности за типа на линията и за пространствените
характеристики (двойки координати) на мрежовия елемент/съоръжение в координатна система БГС 2005 (Българска геодезическа система 2005 – ETRS 1989 UTM Zone 35N);
10.1. Наименование на колоната: Coord;
10.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
10.3. Координатите следва да се въвеждат във формат GeoJSON, а именно:
9.

–
–

Линия от една част: :{„type“: „LineString“, „coordinates“: [[x1, y1], [x2, y2], [xn, yn]]};

Линия от няколко части: {„type“: „MultiLineString“, „coordinates“: [[[x1, y1], [x2,
y2], [xn, yn]], [[x11, y11], [x21, y21], [x31, y31], [xn1, yn1]]]};
– За разделител между целочислените и дробните части на координатите следва да
се използва „.“ (точка);
– За разделител между координатите в една координатна двойка следва да се използва „,“ (запетая);
– Координатната двойка следва да е оградена от []: [x1, y1];
– За разделител между координатните двойки следва да се използва „,“ (запетая):
[x1, y1], [x2, y2];
– Всяка отделна част от линията следва да е оградена от []: [[x1, y1], [x2, y2], [x3, y3]],
[[x11, y11], [x21, y21]];
– За разделител между отделните части на линията следва да се използва „,“ (запетая);
– Данните за пространствените характеристики следва да са оградени от [].
4.4. Изисквания към атрибутивната информация на площните обекти: файл Polygons.csv
1. Първи ред от файла да съдържа описание на колоните:
1.1. Колона 1 – ExternalID;
1.2. Колона 2 – ElTypeID;
1.3. Колона 3 – ElType;
1.4. Колона 4 – UseType;
1.5. Колона 5 – TechChar;
1.6. Колона 6 – Restr;
1.7. Колона 7 – LocDesc;
1.8. Колона 8 – Remark;
1.9. Колона 9 – Coord.
2. Разделителят на колоните да бъде „;“:
2.1. В колона 1 следва да се въвежда информация за идентификаторa на мрежовия елемент/
съоръжение в системата на мрежовия оператор (външен идентификатор);
2.2. Наименование на колоната: ExternalID;
2.3. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
2.4. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255.
3. В колона 2 следва да се въвежда информация за типа на мрежовия елемент/съоръжение
съгласно референтните стойности, посочени в номенклатурната таблица:
3.1. Наименование на колоната: ElTypeID;
3.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
3.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 50.
4. В колона 3 следва да се описва типът на мрежовия елемент/съоръжение, като пояснение на
информацията, попълнена в колона 2.
4.1. Наименование на колоната: ElType;
4.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
4.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255.
5. В колона 4 следва да се описва начинът на ползване на мрежовия елемент/съоръжение:
5.1. Наименование на колоната: UseType;
5.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
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5.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 255.
Колона 5 следва да съдържа информация за специфичните характеристики за елемента/
съоръжението от мрежата, напр. напрежение, диаметър, височина, дълбочина или др.:
6.1. Наименование на колоната: TechChar;
6.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
6.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
7. Колона 6 следва да съдържа информация за наложените ограничения в достъпа до мрежовия елемент/съоръжение (в случай, че са налични):
7.1. Наименование на колоната: Restr;
7.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
7.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
8. В колона 7 следва да се съдържа информация за местоположението на мрежовия елемент/
съоръжение:
8.1. Наименование на колоната: LocDesc;
8.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
8.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
9. В колона 8 следва да се въвежда забележка към мрежовия елемент/съоръжение:
9.1. Наименование на колоната: Remark;
9.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
9.3. Максимален брой символи (Length), които могат да се въведат: 2000.
10. В колона 9 следва да се въвеждат стойности за типа на полигона и за пространствените
характеристики (двойки координати) на мрежовия елемент/съоръжение в координатна система БГС 2005 (Българска геодезическа система 2005 – ETRS 1989 UTM Zone 35N):
10.1. Наименование на колоната: Coord;
10.2. Формат на данните (Data Type), които се въвеждат: текст (text);
10.3. Координатите следва да се въвеждат във формат GeoJSON, а именно:
6.

– 	

Полигон от една част: {„type“: „Polygon“, „coordinates“: [[[x1, y1], [x2, y2], [x3, y3],
[x4, y4], [xn, yn]]]};

– 	

Полигон от няколко части: {„type“: „MultiPolygon“, „coordinates“: [[[[x1, y1], [x2,
y2], [x3, y3], [xn, yn]]], [[[x11, y11], [x21, y21], [x31, y31], [x4, y4], [xn1, yn1]]]]};

– 	

5.

Полигон с празна част: {„type“: „Polygon“, „coordinates“: [[[x1, y1], [x2, y2], [x3,
y3], [x4, y4], [xn, yn]], [[x11, y11], [x21, y21], [x31, y31], [xn1, yn1]]]};
– 	 За разделител между целочислените и дробните части на координатите следва да
се използва „.“ (точка);
– 	 За разделител между координатите в една координатна двойка следва да се използва „,“ (запетая);
– 	 Координатната двойка следва да е оградена от []: [x1, y1];
– 	 За разделител между координатните двойки, следва да се използва „,“ (запетая):
[x1, y1], [x2, y2];
– 	 Всяка празна част от полигона следва да е оградена от [];
– 	 За разделител между празните части на полигона следва да се използва „,“ (запетая);
– 	 Всяка отделна част от полигона следва да е оградена от [[]];
– 	 За разделител между отделните части на полигона следва да се използва „,“
(запетая);
– 	 Данните за пространствените характеристики следва да са оградени от [].
Номенклатура за тип съоръжение/елемент на физическата инфраструктура (SIPTypeID)

Код

Описание

Тип инфраструктура

Географско
представяне

306

Електрически кабел в силнотокова мрежа

Електропреносна и електроразпределителна
мрежа

Линия

307

Наземен електропровод

Електропреносна и електроразпределителна
мрежа

Линия

308

Кабелна муфа

Електропреносна и електроразпределителна
мрежа

Точка
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Код

Описание

Тип инфраструктура

Географско
представяне

309

Трафопост

Електропреносна и електроразпределителна
мрежа

Точка/полигон

310

Разпределителен шкаф

Електропреносна и електроразпределителна
мрежа

Точка

311

Електропровод

Електропреносна и електроразпределителна
мрежа

Линия

9914

Телефонна кутия

Електронна съобщителна мрежа

Точка

707

Стопиращо устройство на
ЖП линия

Железопътна мрежа

Линия

708

Свeтлинен сигнал от ЖП или
пътна мрежа

Железопътна мрежа

Линия

709

ЖП стрелка

Железопътна мрежа

Полигон

710

Прелез на ЖП линия

Железопътна мрежа

Полигон

711

Полигонова пътна мрежа

Железопътна мрежа

Полигон

605

Водосток

Канализационна мрежа и системи за управ
ление на отпадни води

Линия

606

Канал с решетка

Канализационна мрежа и системи за управ
ление на отпадни води

Линия

607

Пречиствателна станция

Канализационна мрежа и системи за управ
ление на отпадни води

Точка/полигон

608

Канал

Канализационна мрежа и системи за управ
ление на отпадни води

Линия

406

Осветително тяло

Обществено осветление

Точка

1105

Кейова стена

Пристанищна инфраструктура

Линия

1106

Брегово вързално устройство

Пристанищна инфраструктура

Точка

1107

Навигационна светлина
или фар

Пристанищна инфраструктура

Точка

1108

Пирс

Пристанищна инфраструктура

Полигон

1109

Корабно място

Пристанищна инфраструктура

Полигон

1110

Инсталационен колектор

Пристанищна инфраструктура

Полигон

504

Абонатна станция

Топлопреносна и топлоразпределителна
мрежа

Точка

505

Електрическа подстанция

Топлопреносна и топлоразпределителна
мрежа

Точка

506

Електроцентрала

Топлопреносна и топлоразпределителна
мрежа

Точка/полигон

507

Парова централа

Топлопреносна и топлоразпределителна
мрежа

Точка/полигон

508

Топлофикационна камера

Топлопреносна и топлоразпределителна
мрежа

Точка

1111

Фарватер

Пристанищна инфраструктура

Полигон

1

Полиетиленов комуникационен канал

Инфраструктурата за разполагане на Електронна съобщителна мрежа (ЕСМ)

Линия

103

Стълб

Инфраструктурата за разполагане на ЕСМ

Точка

104

Кула

Инфраструктурата за разполагане на ЕСМ

Точка

105

Канал

Инфраструктурата за разполагане на ЕСМ

Линия

106

Шахта

Инфраструктурата за разполагане на ЕСМ

Точка

107

Тръба

Инфраструктурата за разполагане на ЕСМ

Линия

108

Мачта

Инфраструктурата за разполагане на ЕСМ

Точка

112

Телекомуникационен шкаф

Инфраструктурата за разполагане на ЕСМ

Точка
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Код

Описание

Тип инфраструктура

Географско
представяне

199

Друго

Инфраструктурата за разполагане на ЕСМ

Точка/линия/
полигон

201

Инспекционна шахта

Газопреносна и газоразпределителна мрежа

Точка

202

Шахта

Газопреносна и газоразпределителна мрежа

Точка

203

Тръбопровод

Газопреносна и газоразпределителна мрежа

Линия

299

Друго

Газопреносна и газоразпределителна мрежа

Точка/линия/
полигон

301

Стълб

Електропреносна и електроразпределителна
мрежа

Точка

302

Инспекционна шахта

Електропреносна и електроразпределителна
мрежа

Точка

303

Шахта

Електропреносна и електроразпределителна
мрежа

Точка

304

Разпределителна кутия

Електропреносна и електроразпределителна
мрежа

Точка

305

Канал

Електропреносна и електроразпределителна
мрежа

Линия

399

Друго

Електропреносна и електроразпределителна
мрежа

Точка/линия/
полигон

401

Стълб

Обществено осветление

Точка

402

Инспекционна шахта

Обществено осветление

Точка

403

Шахта

Обществено осветление

Точка

404

Разпределителна кутия

Обществено осветление

Точка

405

Канал

Обществено осветление

Линия

499

Друго

Обществено осветление

Точка/линия/
полигон

501

Инспекционна шахта

Топлопреносна и топлоразпределителна
мрежа

Точка

502

Шахта

Топлопреносна и топлоразпределителна
мрежа

Точка

503

Тръбопровод

Топлопреносна и топлоразпределителна
мрежа

Линия

599

Друго

Топлопреносна и топлоразпределителна
мрежа

Точка/линия/
полигон

601

Тръбопровод

Канализационна мрежа и системи за управ
ление на отпадни води

Линия

602

Канал

603

Инспекционна шахта

Канализационна мрежа и системи за управ
ление на отпадни води

Точка

604

Шахта

Канализационна мрежа и системи за управ
ление на отпадни води

Точка

699

Друго

Канализационна мрежа и системи за управ
ление на отпадни води

Точка/линия/
полигон

701

Стълб

Железопътна мрежа

Точка

702

Железопътна линия

Железопътна мрежа

Линия

703

ЖП гара

Железопътна мрежа

Точка

799

Друго

Железопътна мрежа

Точка/линия/
полигон

704

Водосток

Железопътна мрежа

Точка

705

Мост

Железопътна мрежа

Линия

Канализационна мрежа и системи за управ Линия/полигон
ление на отпадни води
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Код

Описание

Тип инфраструктура

Географско
представяне

706

Тунел

Железопътна мрежа

Линия

801

Линия на метрополитен

Метрополитен

Линия

802

Станция на метрополитен

Метрополитен

Точка/полигон

803

Инспекционна шахта

Метрополитен

Точка

804

Шахта

Метрополитен

Точка

805

Стълб

Метрополитен

Точка

806

Друго

Метрополитен

Точка/линия/
полигон

901

Път

Републиканска пътна мрежа

Линия

902

Мост

Републиканска пътна мрежа

Линия

903

Тунел

Републиканска пътна мрежа

Линия

904

Подлез

Републиканска пътна мрежа

Линия

905

Надлез

Републиканска пътна мрежа

Линия

906

Водосток

Републиканска пътна мрежа

Точка

907

Успоредни комуникации

Републиканска пътна мрежа

Линия

908

Крайпътен обект

Републиканска пътна мрежа

Точка/полигон

909

Тротоар

Републиканска пътна мрежа

Линия

999

Друго

Републиканска пътна мрежа

Точка/линия/
полигон

1001

Път

Общински пътища

Линия

1002

Мост

Общински пътища

Линия

1003

Тунел

Общински пътища

Линия

1004

Подлез

Общински пътища

Линия

1005

Надлез

Общински пътища

Линия

1006

Водосток

Общински пътища

Точка

1007

Тротоар

Общински пътища

Линия

1008

Друго

Общински пътища

Точка/линия/
полигон

1101

Антенно съоръжение

Пристанищна инфраструктура

Точка

1102

Кула

Пристанищна инфраструктура

Точка

1103

Стълб

Пристанищна инфраструктура

Точка

1104

Мачта

Пристанищна инфраструктура

Точка

1199

Друго

Пристанищна инфраструктура

Точка/линия/
полигон

1201

Антенно съоръжение

Летищна инфраструктура

Точка

1202

Кула

Летищна инфраструктура

Точка

1203

Стълб

Летищна инфраструктура

Точка

1204

Мачта

Летищна инфраструктура

Точка

1299

Друго

Летищна инфраструктура

Точка/линия/
полигон

9901

Оптичен кабел

Електронна съобщителна мрежа

Линия

9902

Съобщителен кабел

Електронна съобщителна мрежа

Линия

9903

Антена

Електронна съобщителна мрежа

Точка

9904

Базова станция

Електронна съобщителна мрежа

Точка

9907

Комуникационен възел

Електронна съобщителна мрежа

Точка

9908

Програмно-технически
комплекс

Електронна съобщителна мрежа

Точка
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Код

Описание

Тип инфраструктура

Географско
представяне

9909

Радио-релейна станция

Електронна съобщителна мрежа

Точка

9910

Разпределителна кутия

Електронна съобщителна мрежа

Точка

9911

Разпределителна станция

Електронна съобщителна мрежа

Точка

9912

Комутатор

Електронна съобщителна мрежа

Точка

9913

Разпределителен/телекомуникационен шкаф

Електронна съобщителна мрежа

Точка

9999

Друго

Електронна съобщителна мрежа

Точка/линия/
полигон

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 2

Слоеве
Налични са следните слоеве:
Index
0

Тип геометрия
Точков слой

Описание
Точкови елементи от ЕСМ

1

Линеен слой

Линейни елементи от ЕСМ

2

Полигонов слой

Полигонови елементи от ЕСМ

3

Точков слой

Точкови съоръжения от инфраструктурата за разполагане на ЕСМ

4

Линеен слой

Линейни съоръжения от инфраструктурата за разполагане на ЕСМ

5

Полигонов слой

Полигонови съоръжения от инфраструктурата за разполагане на ЕСМ

6

Точков слой

Електропреносни и електроразпределителни точкови съоръжения

7

Линеен слой

Електропреносни и електроразпределителни линейни съоръжения

8

Полигонов слой

Електропреносни и електроразпределителни полигонови съоръжения

9

Точков слой

Газопреносни и газоразпределителни точкови съоръжения

10

Линеен слой

Газопреносни и газоразпределителни линейни съоръжения

11

Полигонов слой

Газопреносни и газоразпределителни полигонови съоръжения

12

Точков слой

Топлопреносни и топлоразпределителни точкови съоръжения

13

Линеен слой

Топлопреносни и топлоразпределителни линейни съоръжения

14

Полигонов слой

Топлопреносни и топлоразпределителни полигонови съоръжения

15

Точков слой

Канализационни точкови съоръжения

16

Линеен слой

Канализационни линейни съоръжения

17

Полигонов слой

Канализационни полигонови съоръжения

18

Точков слой

Точкови съоръжения на общественото осветление

19

Линеен слой

Линейни съоръжения на общественото осветление

20

Полигонов слой

Полигонови съоръжения на общественото осветление

21

Точков слой

Точкови съоръжения от инфраструктурата на метрополитен

22

Линеен слой

Линейни съоръжения от инфраструктурата на метрополитен

23

Полигонов слой

Полигонови съоръжения от инфраструктурата на метрополитен

24

Точков слой

Точкови съоръжения по Републиканската пътна мрежа (РПМ)

25

Линеен слой

Линейни съоръжения по РПМ

26

Полигонов слой

Полигонови съоръжения по РПМ

27

Точков слой

Точкови съоръжения по общинската пътна мрежа

28

Линеен слой

Линейни съоръжения по общинската пътна мрежа

29

Полигонов слой

Полигонови съоръжения по общинската пътна мрежа

30

Точков слой

Точкови съоръжения от железопътната инфраструктура

31

Линеен слой

Линейни съоръжения от железопътната инфраструктура

32

Полигонов слой

Полигонови съоръжения от железопътната инфраструктура
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ВЕСТНИК

Тип геометрия
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Описание

33

Точков слой

Точкови съоръжения от пристанищната инфраструктура

34

Линеен слой

Линейни съоръжения от пристанищната инфраструктура

35

Полигонов слой

Полигонови съоръжения от пристанищната инфраструктура

36

Точков слой

Точкови съоръжения от летищната инфраструктура

37

Линеен слой

Линейни съоръжения от летищната инфраструктура

38

Полигонов слой

Полигонови съоръжения от летищната инфраструктура

Атрибутивни полета
Всеки слой съдържа следните атрибутивни полета:
Характерис
тика

Описание

Тип

Дължина

Начин на
попълване

objectid

OBJECTID

OID

4

попълва се
служебно

id

Идент.

String

50

попълва се
служебно

externalidentificator

Външен
идент.

String

255

подава се от мре- Подава се идентификаторът на
жовия оператор мрежовия елемент/съоръжение в
системата на мрежовия оператор.

elementtypeid

Тип съоръжение

String

50

подава се от мрежовия оператор

Подава се типът на мрежовия
елемент/съоръжение според референтни стойности по номенклатура.

elementtype

Тип съоръжение (описание)

String

255

подава се от мрежовия оператор

Описва се типът на мрежовия
елемент/съоръжение.

usetype

Начин на
ползване

String

255

подава се от мре- Описва се начинът на ползване
жовия оператор на мрежовия елемент/съоръжение.

technicalchar

Технически
характеристики

String

2000

подава се от мре- Описват се специфични характежовия оператор ристики за елемента от мрежата,
напр. напрежение, диаметър, височина, дълбочина или др.

restriction

Ограничения
в достъпа

String

2000

подава се от мрежовия оператор

networkope
ratorid

Идент. на
мрежови
опер атор

String

50

попълва се
служебно

locationdescription

Описание на
местоположение

String

2000

подава се от мре- Описва се местоположението на
жовия оператор
мрежовия елемент/съоръжение.

remark

Забележка

String

2000

подава се от мрежовия оператор

dataprecision

Точност на
данните

String

50

metadataid

Идент. на
метаданни

String

50

revisiondate

Актуалност

Date

8

подава се от мре- Подава се дата на актуалност на
жовия оператор
данните.

credibility

Точност

Integer

4

подава се от мреПодава се точност на данните
жовия оператор според референтни стойности по
номенклатура.

Geometry

4

подава се от мрежовия оператор

shape

Забележка

Описват се ограниченията в
достъпа за мрежовия елемент/
съоръжение, в случай че има
ограничения.

Въвежда се забележка към мрежовия елемент/съоръжение.

подава се от мре- Описва се точността на данните.
жовия оператор
попълва се
служебно
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Характерис
тика
created_user

Описание

Тип
String

Дължина
255

created_date

Date

8

last_edited_
user
last_edited_
date

String

255

Date

8

ВЕСТНИК
Начин на
попълване
попълва се
служебно
попълва се
служебно
попълва се
служебно
попълва се
служебно
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Приложение № 3
към чл. 11
Образец на заявление за предоставяне на права по чл. 15, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 от ЗЕСМФИ
Дата

Заявител

Телефон за връзка

ЕИК
Имейл за връзка

Организация
До (оператор)*:

Достъп до и/или съвместно ползване на инфраструктура
Операторът желае достъп до и/или съвместно ползване на физическа инфраструктура…/
Операторът желае право на преминаване/право на специално ползване по Закона за пътищата
на следните елементи и/или съоръжения на физическа инфраструктура…
<Населено място/район>*
Срок
<от дата (дд.мм.гггг)>

<до дата (дд.мм.гггг)>

<Елементи и/или съоръжения на физическата инфраструктура до която се иска достъп>*

Прикачени документи (максимум 3)*
7028

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 23
от 23 август 2019 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Продавач-консултант“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
341020 „Продавач-консултант“ от област на
образование „Стопанско управление и администрация“ и професионално направление 341

„Търговия на едро и дребно“ съгласно Списъка
на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за
професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по
професията 341020 „Продавач-консултант“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
втора степен на професионална квалификация
за специалност 3410201 „Продавач-консултант“
и на трета степен на професионална квалификация за специалностите 3410202 „Търговия
с технически помощни средства“ и 3410203
„Търговия с хранителни добавки“.
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.
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Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
341020 „Продавач-консултант“ включва общата, отрасловата и специфичната професионална
подготовка с необходимите професионални
компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на
професията след завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците,
които от тази година започват обучението си
за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение
за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното
образование до учебната 2018/2019 г. включително, се обучават и завършват обучението си
по учебните планове и учебните програми,
които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 20 от 2012 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Продавач-консултант“ (ДВ, бр. 13 от 2012 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 при
добиване на квалификация по професията
„Продавач-консултант“
Професионално направление:
341

Търговия на едро и дребно

Наименование на професията:
341020

Продавач-консултант

ВЕСТНИК
Специалности:

С Т Р. 4 9
С т е п е н Ниво
на профе- по
сионална НКР
квалификация

Ниво
по
ЕКР

3410201 П р о д а в а ч консултант

Втора

3

3

3410202 Т ъ р г о в и я с
тех ническ и
помощни
средства

Трета

4

4

3410203 Т ъ р г о в и я с
хранителни
добавки

Трета

4

4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен
на професионална квалификация съгласно
Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПОО)
За придобиване на степен на професионална квалификация по професията „Продавач-консултант“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
(СППОО) по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл.
изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.)
изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
за ученици:
за втора степен – завършено основно
образование;
за трета степен – завършено основно
образование;
за лица, навършили 16 години:
за втора степен – завършен първи гимназиален етап;
за трета степен – придобито право за
явяване на държавни зрелостни изпити
или придобито средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо
професионално обучение са:
за втора степен – придобита първа степен на професионална квалификация от
същата област на образование;
за трета степен – придобита втора степен на професионална квалификация
от същата област на образование.
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 „Продавач-консултант“ или част от
нея чрез валидиране на придобити с неформално или самостоятелно учене резултати от
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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.)
Придобилият професионална квалификация по професията „Продавач-консултант“ е
квалифициран специалист, който посредничи
между фирмите и клиентите, като осъществява цялостния процес на продажба и съдейства за изграждане на търговски връзки,
включително и по електронен път. Продавач-консултант ът осъществява ефективна
комуникация с клиентите, предлага различни
стоки, технически помощни средства или
хранителни добавки в съответствие с нуждите на клиента, като предоставя актуална
информация за тяхната безопасна експлоатация и употреба.
Основните трудови дейности на продавачконсултанта са свързани със:
обслу ж ване и кому никаци я с к лиенти
(включително и с хора с различни увреждания, за специалност „Търговия с технически
помощни средства“);
работа със стоки – съхранение по начин,
който позволява запазването на техните характеристики и качества;
работа с т ърговска документация (финансово-счетоводни документи, указания за
употреба и съхранение и др.);
работа с информационни и комуникационни технологии;
комуникация и сътрудничество с други отдели и екипи – счетоводство, маркетинг и др.
Основните отговорности на продавач-консултанта при изпълнението на трудовите му
дейности включват:
идентифициране и посрещане на нуждите
на клиентите;
предоставяне на подробна и актуална информация за предлаганите стоки и продукти;
владеене на различни техники за продажба;
предоставяне на индивиндуално обслужване на клиентите;
създаване и поддържане на доверие в
клиентите;
водене на доку ментаци ята, свързана с
продажбите;
редовно актуализиране на знанията за
предлаганите продукти;
ус ъвършенс т ва не на п рофесиона л н и т е
умения.
Продавач-консултант ът е отговорен за
стоките, оборудването и обзавеждането в

ВЕСТНИК
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търговския обект, за извършените от него
операции с парични средства и финансовоотчетни документи.
В своята работа продавач-консултантът
проявява наблюдателност, бързина и вежливост при работа с клиенти, търговски усет,
концентрация на вниманието, умее да работи
в екип и да управлява конфликтни ситуации,
проявава честност, отговорност и прецизност
в работата си. Физическата издръжливост и
психическата устойчивост са важни за упражняването на професията.
Продавач-консултантът може да работи
самостоятелно в търговския обект за осъществяване на продажби на едро или на дребно,
да обслужва определен сектор в по-голям
търговски обект. В по-малките търговски
обекти изпълнява задълженията и на касиер – приема парични суми, връща ресто и
издава касови бележки и фактури, отговаря
за ежедневното точно приключване на касовата наличност и отразяването на оборота в
книгата за касовия апарат.
При изпълнение на трудовите си дейности
работи с електронни везни, баркод скенери,
касови апарати, посттерминални устройства
за безкасови плащания, компютър със софтуер
за складова наличност. Възможно е да му
бъде възложено да работи със сигналната и
охранителната техника на търговския обект.
Продавач-консултантът следи за търговския
вид, годността, за наличието на етикети и
коректното означване на продажната цена,
аранжира стоките на щанда и витрините
по подходящ начин, атрактивно представя
стоките, поддържа необходимия представителен вид и хигиена в търговския обект или
в сектор от него. Отговаря за поддържане на
складовите наличности, като взема мерки при
изчерпване на количествата или при изтичане
на сроковете на годност на стоките.
При дейностите по доставяне и приемане
на стоки продавач-консултантът осъществява
контакти с доставчици, снабдители, домакини, отговорници на складове и транспортни
работници.
Продавач-консултантът посреща и обслужва етично и вежливо клиентите в търговския
обект, консултира клиентите за качествата и
предназначението на предлаганите в търговския обект стоки.
Продавач-консултантът приема рекламации
и взема решение за последващи действия, като
спазва гаранционните условия на продуктите.
Продавач-консултант ът познава и съхранява стоките по начин, който позволява
запазването на техните характеристики и
качества. Ежедневно изготвя и попълва финасово-счетоводни документи и документи,
свързани с документооборота в обекта.
При работа с някои видове хранителни
стоки – месо, риба и др., както и продукти
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в насипно състояние и др., продавач-консултантът транжира, разфасова, оразмерява и
опакова стоките, като използва специфични
инструменти, везни, специализирана техника
и опаковъчни материали.
При работа с технически средства спазва
инструкциите и носи отговорност за безопасно
обслужване на клиентите и предотвратяване
на аварии и инциденти.
При продажба на технически помощни
средства продавач-консултант ът предлага
продуктите в съответствие с нуж дите на
клиента и спецификата на увреждането, като
му предоставя информация за безопасната
експлоатация и употребата им.
При продажба на хранителни добавки продавач-консултантът е необходимо да познава
видовете добавки и да знае противопоказанията при употребата им.
Продавач-консултантът осъществява продажби и по електронен път и трябва да познава основните изисквания за продажби по
интернет. Профилира клиентите при онлайн
търговията на база на критерии за разпространение и организация на доставките и
доставчиците, рационално използва съществуващите системи за онлайн разплащане, като
умее да използва устройствата и програмите
от дадена компютърна система.
В процеса на работа продавач-консултантът
поддържа хигиена – лична и на работното
място, в съответствие със санитарно-хигиенните норми.
Продавач-консултантът изхвърля отпадъците на определените места и по установения
ред, като се старае да не замърсява околната
среда в района на търговския обект. Следва
да разпознава рисковите ситуации в процеса
на трудовата дейност, да спазва правилата за
здравословни и безопасни условия на труд и
да съблюдава изискванията за опазване на
околната среда.
При възникване на опасни ситуации е
длъжен да информира прекия си ръководител
и да подпомогне безопасното напускане на
търговския обект от клиентите и от останалите си колеги.
Продавач-консултантът може да упражнява
професията като наето или самонаето лице.
Работи основно в помещения – търговски
обекти, предназначени за извършване на продажби на различни стоки, включително и на
технически помощни средства, на хранителни
добавки и др. При продажба на технически
помощни средства, при необходимост, провежда консултации на място при клиентите.
Работното време на продавач-консултанта
е в съответствие с разпоредбите на Кодекса
на труда.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

Придобилите втора/трета степен на професионална квалификация по професията
„Продавач-консултант“ могат да продължат
обучението си за придобиване на квалификация по другите специалности от професията
или за придобиване на квалификация по
друга професия.
За целите на продължаващото професионално обучение усвоените единици резултати
от ученето по общата, отрасловата и част от
специфичната професионална подготовка се
зачитат. На тази основа се организира професионално обучение за усвояване на единиците резултати от ученето по специфичната
професионална подготовка, които лицата не
притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и
доп. със Заповед № РД-01-1093 от 19.12.2018 г.
Продавач-консултантът, придобил втора
степен на професионална квалификация по
специалността „Продавач-консултант“, намира професионална реализация в търговски
обекти и фирми, специализирани във внос,
дистрибуция и търговия (включително и по
електронен път) на различни стоки, като
бяла и черна техника, мебели, строителни
инструменти и материали, дрехи и обувки,
хранителни продукти и др.
Продавач-консултантът, придобил трета
с т епен на п рофесиона л на к ва л ифика ц и я
по специалността „Търговия с технически
помощни средства“, намира професионална
реализация в търговски обекти и фирми,
специализирани във внос, дистрибуция и
търговия (включително и по електронен път)
на технически помощни средства, предназначени за хора с различни видове увреждания,
като такива на опорно-двигателния апарат,
моторни, зрителни, слухови и др.
Продавач-консултантът, придобил трета
степен на професионална квалификация по
специалността „Търговия с хранителни добавки“, намира професионална реализация в
търговски обекти и фирми, специализирани
във вноса, дист рибу ци я та и ли т ъргови ята (включително и по електронен път) на
хранителни добавки, предназначени както
за промоция на здравословното състояние,
така и такива за повишаване на спортните
постижения.
Придобилият втора/трета степен на професионална квалификация по професията „Продавач-консултант“ може да постъпва на работа
на следните длъжности от НКПД – 2011:
5223-2001 Продавач-консултант;
5223-2002 Асистент продавач;
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5221-3001 Управител, търговия на дребно
(доставки по домовете);
5221-3003 Собственик, малък магазин,
както и на други длъжности, допълнени
при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ по видове професионална подготовка
ЕРУ по общата професионална подготов
ка – единна за всички професии с втора степен
на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ Познава и спазва разпоредбите
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното
място
1.2. РУ Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
1.3. РУ Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2 .1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
2 .2. РУ Познава основните характеристики на дейността на дадена фирма
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприе
мачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
ЕРУ по отраслова професионална под
готовка за специалност „Продавач-консул
та н т“ – втора с т епен на п рофесиона л на
квалификация
ЕРУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
4.1. РУ Участва в обработване на информация с ИКТ
4.2. РУ Комуникира с ИКТ
4.3. РУ Създава цифрово съдържание
с ИКТ
ЕРУ 5. Планиране и организиране на работния процес
5.1. РУ Организира работния процес
5.2. РУ Изпълнява трудовите дейности
в работния процес
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
6 .1. РУ Общува ефективно в работния
екип
6 .2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
6.3. РУ Владее чужд език по професията
ЕРУ 7. Обслужване на клиенти
7.1. РУ Поддържа търговската зала
7.2. РУ Осъществява комуникация с
клиенти
ЕРУ 8. Директни продажби
8 .1. РУ Познава начините за разплащане
в търговския обект

ВЕСТНИК

БРОЙ 72

 .2. РУ Издава документи при продаж8
бите
8 .3. РУ Отчита продажбите
ЕРУ 9. Електронна търговия
9.1. РУ Познава основните принципи на
електронната търговия
9.2. РУ Организира и отчита продажби
при електронна търговия
ЕРУ за специалност „Продавач-консул
та н т“ – втора с тепен на п рофесиона лна
квалификация
ЕРУ 10. Отношение към клиентите
10.1. РУ Консултира клиентите
10.2. РУ Владее техники за продажба
10.3. РУ Овладява проблемни ситуации
ЕРУ 11. Продукти
11.1. РУ Познава характеристики на
продуктите
11.2. РУ Съхранява и аранжира продуктите
11.3. РУ Извършва дейности, свързани
с дообработката на продуктите
11.4. РУ Провежда инвентаризация и
бракуване
ЕРУ по общата професионална подготов
ка – единна за всички професии от трета
степен на професионална квалификация от
СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място
1.2. РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност за опазване на околната среда
1.3. РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2 .1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
2 .2. РУ Познава характеристиките на
дейността на фирмата
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
3.3. РУ Участва в разработването на
бизнес план
ЕРУ по отрасловата професионална подго
товка за специалност „Търговия с технически
помощни средства“ и специалност „Търговия
с хранителни добавки“ – трета степен на
професионална квалификация
ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
4.1. РУ Общува ефективно в работния
екип
4.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
4.3. РУ Владее чужд език по професията
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ЕРУ 5. Използва информационни и комуникационни технологии в професионалната
си дейност
5.1. РУ Обработва информация с ИКТ
5.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
5.3. РУ Създава цифрово съдържание
с ИКТ
5.4. РУ Осигурява защита на електронната среда
5.5. РУ Решава проблеми при работата
с ИКТ
Е РУ 6. Планиране и организиране на работния процес
6 .1. РУ Организира работния процес
6 .2. РУ Разпределя трудовите дейности
в работния процес
ЕРУ 7. Обслужване на клиенти
7.1. РУ Поддържа търговската зала
7.2. РУ Осъществява комуникация с
клиенти
ЕРУ 8. Директни продажби
8 .1. РУ Познава начините за разплащане
в търговския обект
8 .2. РУ Издава документи при продажбите
8 .3. РУ Отчита продажбите
ЕРУ 9. Електронна търговия
9.1. РУ Познава основните принципи на
електронната търговия
9.2. РУ Организира и отчита продажби
при електронна търговия
ЕРУ за специалност „Търговия с техни
чески помощни средства“ – трета степен на
професионална квалификация
ЕРУ 10. Отношение към клиентите
10.1. РУ Консултира клиентите
10.2. РУ Владее техники за продажба
10.3. РУ Овладява проблемни ситуации
ЕРУ 11. Продукти
11.1. РУ Познава характеристики на
продуктите
11.2. РУ Съхранява и аранжира продуктите
11.3. РУ Извършва дейности, свързани
с дообработката на продуктите
11.4. РУ Провежда инвентаризация и
бракуване
ЕРУ 12. Регламентация на търговията с
помощни средства
1 2.1. РУ Познава процедурите по отпускане и реимбурсиране по реда на
Закона за хората с увреждания (ЗХУ)
и подзаконовата уредба
1 2.2. РУ Познава условията и експлоатационните срокове относно помощните
средства
12.3. РУ Работи с документи за отчетност
ЕРУ 13. Комуникация с хора с увреждания
13.1. РУ Работи с медицински документи

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

 3.2. РУ Консултира клиенти с увреж1
дания
1 3.3. РУ Овладява конфликтни ситуации
ЕРУ 14. Продукти – технически помощни
средства
14.1. РУ Познава техническите помощни средства за хора с увреждания на
опорно-двигателния апарат
14.2. РУ Познава техническите помощни
средства за хора със зрителни увреждания
14.3. РУ Познава техническите помощни
средства за хора със слухови увреждания
14.4. РУ Познава техническите помощни
средства за хора с речеви увреждания
14.5. РУ Познава техническите помощни
средства за хора със скрити увреждания
ЕРУ за специалност „Търговия с хранител
ни добавки“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 15. Отношение към клиентите
15.1. РУ Консултира клиентите
15.2. РУ Владее техники за продажба
15.3. РУ Овладява проблемни ситуации
ЕРУ 16. Продукти
16.1. РУ Познава характеристики на
продуктите
16.2. РУ Съхранява и аранжира продуктите
16.3. РУ Извършва дейности, свързани
с дообработката на продуктите
16.4. РУ Провежда инвентаризация и
бракуване
ЕРУ 17. Регламентация на търговията с
хранителни добавки
17.1. РУ Познава правилата за пускане
на пазара на хранителни добавки
17.2. РУ Познава правилата за етикетиране на хранителните добавки
ЕРУ 18. Хранителни добавки
18.1. РУ Обяснява характеристиките и
приложението на микрону триентите
(витамини, минерали и др.)
18.2. РУ Обяснява характеристиките
и приложението на макронутриентите
(белт ъчини/протеини, въглехидрати,
мазнини)
18.3. РУ Обяснява характеристиките и
приложението на фитохимикалите
18.4. РУ Обяснява характеристиките
и приложението на други хранителни
добавки
ЕРУ 19. Промоция на здравето
19.1. РУ Обяснява механизма на въздейстие на хранителните добавки
1 9.2. РУ Провежда консултации при
използването на хранителните добавки,
включително при съчетание с физически
упражнения и спорт
3.2. Описание на ЕРУ
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ЕРУ по общата професионална подготовка – единна за всички професии с втора степен на
професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1
Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 1.1:

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

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 1.2:

Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 1.3:

Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

·З
 нае основните рискови и аварийни ситуации
· Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна без
опасност
· Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни
ситуации
· Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения

·И
 зползва терминологията, свързана с аварийните ситуации
· С пазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна без
опасност
· С пазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
· Оказва първа помощ на пострадали при авария

БРОЙ 72

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

Компетентности

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

Средства за оценяване:

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

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет
няването:
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Владее основни теоретични знания за:
· здравословни 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:
· Избира най-подходящия тип поведение при зададените рискови ситуации
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2
Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

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

Умения

·И
 нформира се за успешни примери за търговия на дребно чрез търговската мрежа

Компетентности

·С
 пособен е да идентифицира успешни примери за търговия на дребно чрез търговската мрежа

Резултат от учене 2.2:

Познава основните характеристики на дейността на дадена фирма

Знания

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

Умения

· Обяснява основни икономически понятия

Компетентности

·С
 пособен е да разграничи основните процеси в дейността на дадена
фирма

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет
няването:
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За средство 1:
· Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ 3
Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

·З
 нае същността на предприемачеството
· Познава видовете предприемачески умения

Умения

· И нформира се за добри практики в търговията на едро и дребно

Компетентности

·И
 нформира управителя на фирмата за добри практики в областта на
търговията на едро и дребно

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

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

Умения

· Проучва нови практики за търговия на едро и дребно

Компетентности

· Предлага нови идеи за подобряване на търговската дейност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет
няването:
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Владее основните теоретични знания в областта на предприема
чеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ по отраслова професионална подготовка за специалност „Продавач-консултант“ – втора
степен на професионална квалификация
ЕРУ 4
Наименование на единицата:

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

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 4.1:

Участва в обработване на информация с ИКТ

Знания

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

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

Компетентности

·Д
 емонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 4.2:

Комуникира с ИКТ

Знания

·
·
·
·

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

Умения

·
·
·
·

 зползва електронна поща
И
Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
С поделя файлове онлайн
Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности

· Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

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

Умения

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

Компетентности

·Д
 емонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в
интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет
пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг
потребител по електронната поща

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
· Учебен/компютърен кабинет
няването:
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Критерии за оценяване:

·П
 оставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време
· Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 5
Наименование на единицата:

Планиране и организиране на работния процес

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 5.1:

Организира работния процес

Знания

·П
 ознава структурата на стопанските организации
· Познава методи за нормиране на работния процес
· Познава нормативните документи, свързани с професията

Умения

·П
 ланира работния си процес
· С ъставя график на работните си задачи
· С пазва основните нормативни актове, свързани с професията

Компетентности

·Е
 фективно организира работния процес
· Предлага и обосновава необходимостта от промени в работния процес
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Резултат от учене 5.2:

Изпълнява трудовите дейности в работния процес

Знания

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

Умения

·П
 ланира трудовите дейности
· С пазва етичните норми на поведение
· Участва в изграждането на ефективна работна среда

Компетентности

·Е
 фективно планира и разпределя дейностите си
· Участва в създаването на етична работна среда

Средства за оценяване:

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

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Дефинира теоретични понятия при планирането и организацията на
работния процес
За средство 2:
· Дефинира теоретични понятия при разпределението на дейностите
в работния процес

ЕРУ 6
Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 6.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

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

Умения

· Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

·К
 омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съоб
разно работния протокол
· Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 6.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

·
·
·
·

 ознава
П
Познава
Познава
Познава

Умения

·
·
·
·

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

Компетентности

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

Резултат от учене 6.3:

Владее чужд език по професията

Знания

· Познава професионалната терминология на чужд език

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

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

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Разговори на професионални теми на чужд език

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда

ЕРУ 7
Наименование на единицата:

Обслужване на клиенти

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 7.1:

Поддържа търговската зала

Знания

·П
 ознава санитарно-хигиенните норми на зоните за клиенти
· Познава санитарно-хигиенните норми на помещенията (местата) за
персонала
· Познава санитарно-хигиенните норми на складовите помещения

Умения

·П
 оддържа необходимата лична хигиена
· Поддържа хигиената на работното място, в клиентската зона и в
обслужващите помещения
· Поддържа екстериора и интериора на търговския обект

Компетентности

·С
 пазва изискванията по поддръжка на търговската зала и по регламентиране на достъпа на клиенти, доставчици и външни лица

Резултат от учене 7.2:

Осъществява комуникация с клиенти

Знания

·П
 ознава формите, принципите и методите на търговското обслужване
· Знае стандартите за работа с клиенти
· Разпознава особеностите на потребителското търсене

Умения

·П
 осреща учтиво клиентите
· Общува с клиентите за изясняване на техните потребности
· Разбира и уважава изискванията на клиентите и защитава интересите фирмата
· Провежда търговски демонстрации

Компетентности

·О
 съществява ефективна комуникация с клиенти, като спазва етичния кодекс
· С пазва етичните правила за реклама на търговски марки и предлагане на конкретен продукт

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет
няването:
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За средство 1:
· Познава санитарно-хигиенните норми на търговските обекти
· Познава формите, принципите и методите на търговското обслужване при работата с клиенти
За средство 2:
· Избира адекватния тип поведение при посещение на клиент, на доставчик или на външни лица
· П ланира правилните стъпки в процеса на комуникация с клиента

ЕРУ 8
Наименование на единицата:

Директни продажби

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 8.1:

Познава начините за разплащане в търговския обект

Знания

·Р
 азпознава платежните средства и различава неистинските банкноти и монети
· Познава правилата за плащане в брой
· Знае правилата за плащане с банкови карти
· Познава особеностите при безкасови плащания на доставчици

Умения

·Р
 аботи с устройство за разпознаване на фалшиви банкноти
· Приема парични суми в брой и връща ресто
· Обработва безкасово плащане с ПОС терминално устройство

Компетентности

·В
 своята дейност не допуска приемането на неистински банкноти
и монети
· Решава самостоятелно възникнали проблеми при експлоатацията на
устройствата за касово и безкасово плащане

Резултат от учене 8.2:

Издава документи при продажбите

Знания

·П
 ознава видовете документи, издавани при касово плащане с използване на електронно устройство или при плащане в брой
· Знае видовете документи, издавани при безкасови плащания
· Описва правилата за предоставяне на законова гаранция на продаваните продукти
· Описва правилата за предоставяне на търговска гаранция на продаваните продукти

Умения

·И
 здава фискален бон на клиента за направените покупки
· С ъставя фактура за направените покупки
· Издава гаранционни карти за стоките, които се предлагат с гаранция от производителя или вносителя

Компетентности

·К
 оригира технически грешки при издаването на документите по
продажбата
· А нулира или сторнира издадени документи по отказана покупка в
съответствие с разпоредбите на действащото законодателство

Резултат от учене 8.3:

Отчита продажбите

Знания

·П
 ознава нормативните разпоредби за регистриране и отчитане на
продажбите
· Познава изискванията относно поддържането на стокови наличности
· Описва правилата за работа със складови програми

Умения

·О
 тчита ежедневно оборота на касовия апарат и в наличност
· Води редовно касовата книга
· Извършва основни операции със софтуер за управление на склад за
своевременно отчитане на материалните наличности

Компетентности

·Д
 ейства адекватно и отговорно при технически проблеми по системите или устройствата за отчитане на продажбите в съответствие с
установените вътрешнофирмени правила
· Разрешава самостоятелно ситуации на липса или отказ на даден
продукт, като предлага алтернативни решения на клиента
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Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Устройство за отчитане на разплащанията (касов апарат, ПОС терминал, персонален компютър)

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет/места за провеждане на практическо обучение
няването:
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Познава начините за разплащане в търговските обекти
· Познава видовете документи, издавани на клиента при продажбата
· Познава правилата за отчитане на продажбите
· Включва необходимите реквизити при съставянето на отчетните
документи
За средство 2:
· Работи с устройството за приемане на плащането в правилната последователност

ЕРУ 9
Наименование на единицата:

Електронна търговия

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 9.1:

Познава основните принципи на електронната търговия

Знания

·П
 ознава инфраструктурата за електронната търговия – доставчици
на интернет, хардуер и др.
· Описва програмни интернет приложения за поддържане на сайтове
и работа с бази данни
· Знае правилата за работа с посредници при електронната търговия – търсещи машини, платформи и брокери
· Изброява различни бизнес модели при електронната търговия
· Познава условията и способите за създаване на клиентски профил
и сметка (акаунт)
· Описва начините за съхранение на потребителските заявки
· Изброява реда за промяна на заявените продукти

Умения

·Т
 ърси съществуващи сайтове за електронна търговия
· С ъздава потребителски профили и акаунти
· Намира конкретен продукт по зададени критерии с използване на
търсещи платформи
· Поддържа и работи с профили на клиентите
· Обработва заявки от типа „клиентска кошница“
· Пренасочва продукти при „чакащи“ поръчки

Компетентности

·С
 пазва мерките за защита на информацията при осъществяване на
електронна търговия
· Решава самостоятелно ситуации при сривове в информационната
система
· О тговаря на електронни писма и запитвания на клиенти по наличността и доставката на продукти

Резултат от учене 9.2:

Организира и отчита продажби при електронна търговия

Знания

·З
 нае структурата и компонентите на сайт за електронна търговия
· Описва връзките в база данни на сайт за електронна търговия
· Познава масива и поредността на входните данни за сайта за електронна търговия

Умения

·Т
 ърси в различните модули на сайт за електронна търговия
· Използва филтри за представяне на информацията
· Прилага маски и шаблони за въвеждане на данни

Компетентности

·Р
 азрешава самостоятелно ситуации, свързани със съобщения за
грешки на системата
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Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Компютърна система с достъп до интернет

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Познава основните принципи на електронната търговия
· Познава елементите от структурата на сайт за електронна търговия
· Познава основните информационни единици при обработване и отчитане на заявка
За средство 2:
· Работи правилно и последователно със сайт за електронна търговия
· Попълва коректно електронните форми за заявка

ЕРУ за специалност „Продавач-консултант“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 10
Наименование на единицата:

Отношение към клиентите

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 10.1:

Консултира клиентите

Знания

·П
 ознава начините за изграждане на доверие у клиентите
· Изброява каналите за комуникация с клиентите
· Знае принципите за поддържане на лоялност сред клиентите

Умения

·О
 сигурява качествено обслужване на клиента
· Проявява отзивчивост към нуждите на клиентите
· Изслушва клиента и се съобразява с мнението му при избора на
определена стока

Компетентности

· Предоставя изчерпателна информация на клиентите

Резултат от учене 10.2:

Владее техники за продажба

Знания

·П
 ознава основните техники за продажба
· Изброява основните разновидности на нуждите на клиента
· Знае конкурентните предимства на предлаганите продукти

Умения

·С
 вързва индивидуалните особености на клиента с характеристиките
на конкретния продукт
· Разкрива добрите страни на предмета на покупката
· Прилага неманипулативни методи за продажба

Компетентности

·П
 редоставя коректна информация в обем и вид, съобразен с индивидуалните особености
· Насочва клиента към продукт, който най-пълно да удовлетвори неговите потребности

Резултат от учене 10.3:

Овладява проблемни ситуации

Знания

·П
 ознава основните психологически типове клиенти
· Описва начините за разрешаване на конфликти

Умения

·П
 одбира поведение съобразено с психологическите особености на
клиента
· Изслушва възраженията на клиента и предлага решение
· Прилага способи за приключване на покупката

Компетентности

·Д
 ейства адекватно и отговорно при разрешаване на проблемни ситуации и спорове в съответствие с установените вътрешнофирмени
правила
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Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет/места за провеждане на практическо обучение
няването:
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Демонстрира теоретични знания за:
· начините за създаване на доверие у клиента
· възможните и приложимите техники на продажба
· т ехниките за преодоляване на конфликти
· начините за предотвратяване на проблемни ситуации и спорове при
приключване на продажбата
За средство 2:
· Избира адекватен тип поведение при зададена проблемна ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за изход от конфликтна ситуация

ЕРУ 11
Наименование на единицата:

Продукти

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 11.1:

Познава характеристики на продуктите

Знания

·П
 ознава химичния състав, качествените характеристики и потребителната стойност на предлаганите продукти
· Разпознава еднородните масови продукти от диференцираните такива за клиента
· Знае очаквания полезен ефект за клиента
· Познава концепцията за жизнения цикъл на продуктите

Умения

· Подбира и предлага продукти на клиента

Компетентности

·Н
 асочва интереса на клиента към подходящия за него продукт спрямо персоналните му нужди

Резултат от учене 11.2:

Съхранява и аранжира продуктите

Знания

·П
 ознава нормативните изисквания за съхранение на различните
видове продукти
· Изброява стандартите за качество при съхранение на продуктите
· Описва способи и техники за правилното съхранение на продуктите
·П
 ознава изискванията и търговските техники за аранжиране на
различните видове продукти

Умения

·С
 пазва нормите за съхранение на различните видове продукти
· Използва способите за съхранение на различните видове продукти
· Извършва необходимите действия за аранжиране на продуктите

Компетентности

· С ъхранява и аранжира продуктите според нормативните изисквания

Резултат от учене 11.3:

Извършва дейности, свързани с дообработката на продуктите

Знания

·З
 нае видовете опаковки и начините за опаковането им
· Знае начините за предлагане на продуктите по атрактивен начин
· Знае нормативната уредба относно маркировката и етикетировката
на продуктите
· Знае видовете маркировка и изискванията към нея

Умения

·С
 пазва изискванията за разфасовка и опаковка на продуктите
· Разчита маркировката и баркода на продуктите
· Проверява съответствието на етикетите на получаваните продукти
с установените изисквания
· Поставя допълнителни етикети (за цена, промоция и др.) на правилните места, без да закрива информация за клиента
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Компетентности

·Д
 ейства адекватно при отклонения в предоставяната информация на
етикетите на продуктите

Резултат от учене 11.4:

Провежда инвентаризация и бракуване

Знания

·П
 ознава изискванията по отношение на инвентаризацията и бракуването
· Разпознава образците на документи за инвентаризацията и бракуването
· Изброява случаите, водещи до бракуване на стокии

Умения

·Р
 аботи с инвентарните атрибути на предлаганите продукти
· С пазва утвърденото разпределение на продуктите по вид, произход,
мерна единица и др.
· Попълва отчетните документи по инвентаризация или бракуване на
продукти

Компетентности

·Д
 ейства адекватно при наличие на несъответствия в характеристиките на съхраняваните продукти

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет/места за провеждане на практическо обучение
няването:
Критерии за оценяване:

За средства 1 и 2:
Демонстрира теоретични знания за:
· потребителната стойност на предлаганите продукти
· условията за правилно съхранение на продуктите
· способите за аранжиране на продуктите
· опаковане, разфасовка, маркировка и етикетировка на продуктите
· особеностите при извършване на инвентаризация или бракуване
За средство 2:
· Избира адекватен тип поведение при зададената стандартна ситуация

ЕРУ по общата професионална подготовка – единна за всички професии от трета степен на
професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1
Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 1.1:

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

Знания

·П
 ознава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място
· Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване
на ЗБУТ
· Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
· Представя информация за рисковете за здравето и безопасността
при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
· Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите
по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд
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Умения

·У
 частва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване
и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности
· И нструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
· Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
· Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване
на ЗБУТ

Компетентности

·С
 ъздава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд
· Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
· Изпълнява трудовите дейности при спазване на необходимите мерки
за осигуряване на безопасност
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2:

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

Знания

·П
 ознава разпоредбите за опазване на околната среда
· Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на
опасни отпадъци

Умения

·О
 рганизира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и други при спазване
технологията за събиране и рециклиране

Компетентности

·У
 частва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда като спазва разпоредбите на действащото законодателство

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

·О
 писва основните рискови и аварийни ситуации
· О писва основните изисквания за осигуряване на аварийна без
опасност
· Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни
ситуации
· Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
· Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

·И
 зползва терминологията, свързана с аварийните ситуации
· Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и
аварийна безопасност
· Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
· Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
· Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по
време на работа
· Оказва първа помощ на пострадали при авария
· О рганизира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Компетентности

·А
 нализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация, прави предложения за актуализиране на вътрешнофирмените
правила за пожарна и аварийна безопасност
· Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценяване:

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

Условия за провеждане на оце
няването:

За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет
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За средство 1:
Владее теоретични знания за:
· х игиенните норми;
· здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
· п ревантивна дейност за опазване на околната среда;
· овладяване на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на
пострадали.
За средство 2:
· Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2
Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

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

Умения

·И
 дентифицира добри практики за търговия на едро и дребно чрез
търговската мрежа

Компетентности

·С
 пособен е да анализира добри практики за търговия на едро и дребно чрез търговската мрежа

Резултат от учене 2.2:

Познава характеристиките на дейността на фирмата

Знания

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

Умения

· О
 бяснява икономически понятия в контекста на дейността на фирмата

Компетентности

·С
 пособен е да анализира икономическите принципи в контекста на
дейността на фирмата

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оце За средство 1 и 2:
· Учебен кабинет
няването:
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ 3
Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4
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Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

·З
 нае същността на предприемачеството
· Знае видовете предприемачески умения

Умения

· А нализира добри практики в търговията на едро и дребно

Компетентности

·П
 редлага нови идеи на управителя на фирмата за продажба на стоки
и услуги в съответствие с тенденциите на пазара

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

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

Умения

· Проучва нови практики за търговия на едро и дребно

Компетентности

· Предлага нови идеи за подобряване на търговската дейност

Резултат от учене 3.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

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

Умения

· А нализира възможностите за развитие на дейността на фирмата

Компетентности

· В екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Разработване на бизнес план

Условия за провеждане на оце За средства 1, 2 и 3:
· Учебен кабинет
няването:
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Владее основни теоретични понятия в областта на предприемачеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
описания проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Участва в разработването на бизнес план на фирма според изискванията на предварително дефинираното задание

ЕРУ по отрасловата професионална подготовка за специалност „Търговия с технически помощ
ни средства“ и специалност „Търговия с хранителни добавки“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 4
Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 4.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

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

Умения

· Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

·К
 омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съоб
разно работния протокол
· Поема отговорности при работа в екип
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Резултат от учене 4.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

·
·
·
·

 ознава
П
Познава
Познава
Познава

Умения

·
·
·
·

 азпознава и избягва конфликтни ситуации
Р
С ъдейства за решаване на конфликтни ситуации
Води делова комуникация – писмена и устна
Предлага информация, удовлетворяваща изискванията на клиентите

Компетентности

·О
 съществява ефективна комуникация с потребителите съобразно
индивидуалните им характеристики
· Провежда разговор с клиенти с цел консултиране и избор на стоки
с определени характеристики и качества
· Уважава изискванията на клиентите и защитава интересите на организацията

Резултат от учене 4.3:

Владее чужд език по професията

Знания

· Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

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

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

етичните норми на комуникацията
правилата за вербална и невербална комуникация
тактиките на поведение на конфликтите
правилата и изискванията за делова кореспонденция

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда

ЕРУ 5
Наименование на единицата:

Използва информационни и комуникационни технологии в професио
налната си дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 5.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

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

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

Компетентности

·Д
 емонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 5.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания

·
·
·
·
·

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 5.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

·П
 ознава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция
на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
· Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения

·С
 ъздава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио,
видео) с различни оформления
· Редактира и оформя създадено цифрово съдържание
· Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Компетентности

·Д
 емонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Резултат от учене 5.4:

Осигурява защита на електронната среда

Знания

·
·
·
·

Умения

·И
 дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
· А ктивира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
· Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
· Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
· Защитава файлове с криптиране или с пароли
· Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

·С
 пособен е да защити комплексно от „злонамерени“ действия електронната среда, в която работи

Резултат от учене 5.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

 зброява доставчици на услугата електронна поща
И
Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
Обяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане
Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен
на знания и опит в областта на професията
· Обяснява предимствата от използване на електронен подпис
 зползва електронна поща
И
Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
Използва електронни услуги като онлайн пазаруване, електронно
банкиране, взаимодействие с институции и др.
· Използва електронен подпис за авторизация
· Обменя знания и опит в онлайн общности

 ознава рисковете за сигурността при работа онлайн
П
Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
Знае за въздействието на цифровите технологии върху околната среда
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Знания

·П
 ознава начините за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови технологии
· Познава начините за инсталиране/преинсталиране на операционна
система и друг софтуер
· Познава възможностите за актуализиране на дигиталните си компетентности

Умения

·И
 збира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
· Променя настройките и опциите на операционната система или
друг софтуер при решаване на проблеми

Компетентности

·С
 пособен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в
интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет
пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг
потребител по електронната поща
Средство 3:
· Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и
оформ лението на цифрово съдържание
Средство 4:
· Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение
Средство 5:
· Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането
и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

Условия за провеждане на оце За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
няването:
· Учебен/компютърен кабинет
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Критерии за оценяване:

За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
· Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време
· Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентнос
ти, свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 6
Наименование на единицата:

Планиране и организиране на работния процес

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 6.1:

Организира работния процес

Знания

·
·
·
·

Умения

·П
 ланира работния процес
· С ъставя график на работните задачи
· С пазва основните нормативни актове, свързани с професията

Компетентности

·Е
 фективно организира работния процес
· Предлага и обосновава необходимостта от промени в работния
процес

Резултат от учене 6.2:

Разпределя трудовите дейности в работния процес

 ознава
П
Познава
Познава
Познава

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

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

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·Е
 фективно планира и разпределя дейностите
· С ъздава и поддържа етична работна среда

Средства за оценяване:

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

 ланира трудовите дейности
П
С пазва етичните норми на поведение
С леди за спазването на етичните норми на поведение
Участва в изграждането и поддържането на ефективна работна среда

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Дефинира теоретични понятия при планирането и организацията на
работния процес
За средство 2:
· Дефинира теоретични понятия при разпределението на дейностите
в работния процес

ЕРУ 7
Наименование на единицата:

Обслужване на клиенти

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 7.1:

Поддържа търговската зала

Знания

·П
 ознава санитарно-хигиенните норми на зоните за клиенти
· Познава санитарно-хигиенните норми на помещенията (местата) за
персонала
· Познава санитарно-хигиенните норми на складовите помещения

Умения

·П
 оддържа необходимата лична хигиена
· Поддържа хигиената на работното място, в клиентската зона и в
обслужващите помещения
· Поддържа екстериора и интериора на търговския обект

Компетентности

·С
 пазва изискванията по поддръжка на търговската зала и по регламентиране на достъпа на клиенти, доставчици и външни лица

Резултат от учене 7.2:

Осъществява комуникация с клиенти

Знания

·П
 ознава формите, принципите и методите на търговското обслужване
· Знае стандартите за работа с клиенти
· Разпознава особеностите на потребителското търсене

Умения

·П
 осреща учтиво клиентите
· Общува с клиентите за изясняване на техните потребности
· Разбира и уважава изискванията на клиентите и защитава интересите на фирмата
· Провежда търговски демонстрации

Компетентности

·О
 съществява ефективна комуникация с клиенти като спазва етичния кодекс
· С пазва етичните правила за реклама на търговски марки и предлагане на конкретен продукт

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий
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Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет
няването:
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Познава санитарно-хигиенните норми на търговските обекти
· Познава формите, принципите и методите на търговското обслужване при работата с клиенти
За средство 2:
· Избира адекватния тип поведение при посещение на клиент, на доставчик или на външни лица
· П ланира правилните стъпки в процеса на комуникация с клиента

ЕРУ 8
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:

Директни продажби
3
3
Продавач-консултант

Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 8.1:
Знания

3–4
3–4
Познава начините за разплащане в търговския обект
· Разпознава платежните средства и различава неистинските банкноти и монети
· Познава правилата за плащане в брой
· Знае правилата за плащане с банкови карти
· Познава особеностите при безкасови плащания на доставчици
· Работи с устройство за разпознаване на фалшиви банкноти
· Приема парични суми в брой и връща ресто
· Обработва безкасово плащане с ПОС терминално устройство
· В своята дейност не допуска приемането на неистински банкноти
и монети
· Решава самостоятелно възникнали проблеми при експлоатацията на
устройствата за касово и безкасово плащане
Издава документи при продажбите
· Познава видовете документи, издавани при касово плащане с използване на електронно устройство или при плащане в брой
· Знае видовете документи, издавани при безкасови плащания
· Описва правилата за предоставяне на законова гаранция на продаваните продукти
· Описва правилата за предоставяне на търговска гаранция на продаваните продукти
· Издава фискален бон на клиента за направените покупки
· С ъставя фактура за направените покупки
· Издава гаранционни карти за стоките, които се предлагат с гаранция от производителя или вносителя
· Коригира технически грешки при издаването на документите по
продажбата
· А нулира или сторнира издадени документи по отказана покупка в
съответствие с разпоредбите на действащото законодателство
Отчита продажбите
· Познава нормативните разпоредби за регистриране и отчитане на
продажбите
· Познава изискванията относно поддържането на стокови наличности
· Описва правилата за работа със складови програми
· О тчита ежедневно оборота на касовия апарат и в наличност
· Води редовно касовата книга
· Извършва основни операции със софтуер за управление на склад за
своевременно отчитане на материалните наличности
· Действа адекватно и отговорно при технически проблеми по системите или устройствата за отчитане на продажбите в съответствие с
установените вътрешнофирмени правила
· Разрешава самостоятелно ситуации на липса или отказ на даден
продукт, като предлага алтернативни решения на клиента

Умения
Компетентности

Резултат от учене 8.2:
Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 8.3:
Знания

Умения

Компетентности

БРОЙ 72
Средства за оценяване:
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Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Устройство за отчитане на разплащанията (касов апарат, ПОС терминал, персонален компютър)

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет/места за провеждане на практическо обучение
няването:
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Познава начините за разплащане в търговските обекти
· Познава видовете документи, издавани на клиента при продажбата
· Познава правилата за отчитане на продажбите
· Включва необходимите реквизити при съставянето на отчетните
документи
За средство 2:
· Работи с устройството за приемане на плащането в правилната последователност

ЕРУ 9
Наименование на единицата:

Електронна търговия

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 9.1:

Познава основните принципи на електронната търговия

Знания

·П
 ознава инфраструктурата за електронната търговия – доставчици
на интернет, хардуер и др.
· Описва програмни интернет приложения за поддържане на сайтове
и работа с бази данни
· Знае правилата за работа с посредници при електронната търговия – търсещи машини, платформи и брокери
· Изброява различни бизнес модели при електронната търговия
· Познава условията и способите за създаване на клиентски профил
и сметка (акаунт)
· Описва начините за съхранение на потребителските заявки
· Изброява реда за промяна на заявените продукти

Умения

·Т
 ърси съществуващи сайтове за електронна търговия
· С ъздава потребителски профили и акаунти
· Намира конкретен продукт по зададени критерии с използване на
търсещи платформи
· Поддържа и работи с профили на клиентите
· Обработва заявки от типа „клиентска кошница“
· Пренасочва продукти при „чакащи“ поръчки

Компетентности

·С
 пазва мерките за защита на информацията при осъществяване на
електронна търговия
· Решава самостоятелно ситуации при сривове в информационната
система
· О тговаря на електронни писма и запитвания на клиенти по наличността и доставката на продукти

Резултат от учене 9.2:

Организира и отчита продажби при електронна търговия

Знания

·З
 нае структурата и компонентите на сайт за електронна търговия
· Описва връзките в база данни на сайт за електронна търговия
· Познава масива и поредността на входните данни за сайта за електронна търговия

Умения

·Т
 ърси в различните модули на сайт за електронна търговия
· Използва филтри за представяне на информацията
· Прилага маски и шаблони за въвеждане на данни

Компетентности

·Р
 азрешава самостоятелно ситуации, свързани със съобщения за
грешки на системата
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Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Компютърна система с достъп до интернет

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Познава основните принципи на електронната търговия
· Познава елементите от структурата на сайт за електронна търговия
· Познава основните информационни единици при обработване и отчитане на заявка
За средство 2:
· Работи правилно и последователно със сайт за електронна търговия
· Попълва коректно електронните форми за заявка

ЕРУ за специалност „Търговия с технически помощни средства“ – трета степен на професио
нална квалификация
ЕРУ 10
Наименование на единицата:

Отношение към клиентите

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 10.1:

Консултира клиентите

Знания

·П
 ознава начините за изграждане на доверие у клиентите
· Изброява каналите за комуникация с клиентите
· Знае принципите за поддържане на лоялност сред клиентите

Умения

·О
 сигурява качествено обслужване на клиента
· Проявява отзивчивост към нуждите на клиентите
· Изслушва клиента и се съобразява с мнението му при избора на
определена стока

Компетентности

· Предоставя изчерпателна информация на клиентите

Резултат от учене 10.2:

Владее техники за продажба

Знания

·П
 ознава основните техники за продажба
· Изброява основните разновидности на нуждите на клиента
· Знае конкурентните предимства на предлаганите продукти

Умения

·С
 вързва индивидуалните особености на клиента с характеристиките
на конкретния продукт
· Разкрива добрите страни на предмета на покупката
· Прилага неманипулативни методи за продажба

Компетентности

·П
 редоставя коректна информация в обем и вид, съобразен с индивидуалните особености
· Насочва клиента към продукт, който най-пълно да удовлетвори неговите потребности

Резултат от учене 10.3:

Овладява проблемни ситуации

Знания

·П
 ознава основните психологически типове клиенти
· Описва начините за разрешаване на конфликти

Умения

·П
 одбира поведение съобразено с психологическите особености на
клиента
· Изслушва възраженията на клиента и предлага решение
· Прилага способи за приключване на покупката

Компетентности

·Д
 ейства адекватно и отговорно при разрешаване на проблемни ситуации и спорове в съответствие с установените вътрешнофирмени
правила

БРОЙ 72
Средства за оценяване:
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ВЕСТНИК
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Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет/места за провеждане на практическо обучение
няването:
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Демонстрира теоретични знания за:
· начините за създаване на доверие у клиента
· възможните и приложимите техники на продажба
· т ехниките за преодоляване на конфликти
· начините за предотвратяване на проблемни ситуации и спорове при
приключване на продажбата
За средство 2:
· Избира адекватен тип поведение при зададена проблемна ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за изход от конфликтна ситуация

ЕРУ 11
Наименование на единицата:

Продукти

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 11.1:

Познава характеристики на продуктите

Знания

·П
 ознава химичния състав, качествените характеристики и потребителната стойност на предлаганите продукти
· Разпознава еднородните масови продукти от диференцираните такива за клиента
· Знае очаквания полезен ефект за клиента
· Познава концепцията за жизнения цикъл на продуктите

Умения

· Подбира и предлага продукти на клиента

Компетентности

·Н
 асочва интереса на клиента към подходящия за него продукт спрямо персоналните му нужди

Резултат от учене 11.2:

Съхранява и аранжира продуктите

Знания

·П
 ознава нормативните изисквания за съхранение на различните
видове продукти
· Изброява стандартите за качество при съхранение на продуктите
· Описва способи и техники за правилното съхранение на продуктите
·П
 ознава изискванията и търговските техники за аранжиране на
различните видове продукти

Умения

·С
 пазва нормите за съхранение на различните видове продукти
· Използва способите за съхранение на различните видове продукти
· Извършва необходимите действия за аранжиране на продуктите

Компетентности

· С ъхранява и аранжира продуктите според нормативните изисквания

Резултат от учене 11.3:

Извършва дейности, свързани с дообработката на продуктите

Знания

·З
 нае видовете опаковки и начините за опаковането им
· Знае начините за предлагане на продуктите по атрактивен начин
· Знае нормативната уредба относно маркировката и етикетировката
на продуктите
· Знае видовете маркировка и изискванията към нея

Умения

·С
 пазва изискванията за разфасовка и опаковка на продуктите
· Разчита маркировката и баркода на продуктите
· Проверява съответствието на етикетите на получаваните продукти
с установените изисквания
· Поставя допълнителни етикети (за цена, промоция и др.) на правилните места, без да закрива информация за клиента
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Компетентности

·Д
 ейства адекватно при отклонения в предоставяната информация на
етикетите на продуктите

Резултат от учене 11.4:

Провежда инвентаризация и бракуване

Знания

·П
 ознава изискванията по отношение на инвентаризацията и бракуването
· Разпознава образците на документи за инвентаризацията и бракуването
· Изброява случаите, водещи до бракуване на стоки

Умения

·Р
 аботи с инвентарните атрибути на предлаганите продукти
· С пазва утвърденото разпределение на продуктите по вид, произход,
мерна единица и др.
· Попълва отчетните документи по инвентаризация или бракуване на
продукти

Компетентности

·Д
 ейства адекватно при наличие на несъответствия в характеристиките на съхраняваните продукти

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет/места за провеждане на практическо обучение
няването:
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Демонстрира теоретични знания за:
· потребителната стойност на предлаганите продукти
· условията за правилно съхранение на продуктите
· способите за аранжиране на продуктите
· опаковане, разфасовка, маркировка и етикетировка на продуктите
· особеностите при извършване на инвентаризация или бракуване
За средство 2:
· Избира адекватен тип поведение при зададената стандартна ситуация

ЕРУ 12
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:

Регламентация на търговията с помощни средства
4
4
Продавач-консултант

Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 12.1:

3–4
3–4
Познава процедурите по отпускане и реимбурсиране по реда на Закона за хората с увреждания и подзаконовата уредба
· Познава общите положения на Закона за хората с увреждания
· Знае регламентацията в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ)
· Описва разпоредбите от приложенията от ППЗХУ
· Изчислява ползването на целева помощ от правоимащите клиенти
· С ъблюдава наличието на изискуемите документи в търговския
обект по ППЗХУ
· Предоставя помощни средства в съответствие с приложение № 2 от
ППЗХУ
Познава условията и експлоатационните срокове относно помощните
средства
· Познава общото устройство и основните технически характеристики
на различните видове помощни средства
· Знае условията на ползване на помощните средства, описани в ръководство, инструкция за ползване и др.
· Знае сроковете за отпускане по ППЗХУ
· Проверява техническото състояние на помощното средство при осъществяване на покупката
· Проверява срока за експлоатация на помощното средство, предмет
на покупката

Знания

Умения
Компетентности
Резултат от учене 12.2:
Знания

Умения
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Компетентности

·Д
 ейства адекватно при установен проблем, свързан с условията на
отпускане на помощното средство

Резултат от учене 12.3:

Работи с документи за отчетност

Знания

·П
 ознава видовете документи за отчетност на отпусканите помощни
средства
· Разпознава утвърдените формуляри на документи

Умения

·И
 здава необходимите документи по продажбата – проформа фактура, фактура, касов бон и др.
· С ъставя приемно-предавателен протокол (приложение № 3 към
ППЗХУ)
· О тчита отпуснатите помощни средства по регистър

Компетентности

· Работи прецизно и коректно с документи за отчетност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическо попълване на набор документи при продажба (отпускане) на помощно средство

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет
няването:
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Демонстрира теоретични знания за познаване на:
· нормативната уредба за отпускане на помощни средства
· условията за реимбурсиране
· експлоатационните срокове за отпускане
· издаваните документи при продажбата (отпускането)
За средство 2:
· С ъставя правилно и без пропуски изискваните документи за отчетност

ЕРУ 13
Наименование на единицата:

Комуникация с хора с увреждания

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 13.1:

Работи с медицински документи

Знания

·
·
·
·
·
·

Умения

·Р
 азчита правилно информацията относно увреждането в медицинските документи на клиента
· Подбира адекватен стил на поведение според вида на увреждане
· Избира вида на помощното средство, отнасящо се към увреждането

Компетентности

·Д
 ейства адекватно в случаи на проблеми по медицинските документи на клиента според вида на увреждане

Резултат от учене 13.2:

Консултира клиенти с увреждания

Знания

·П
 ознава правилната терминология по отношение на хората с увреждания
· Описва особеностите на комуникацията с хора, близки на хора с
увреждания
· Разпознава специфичните аспекти на комуникацията с клиенти с
увреждания

 ознава
П
Познава
Познава
Познава
Познава
Познава

видовете
видовете
видовете
видовете
видовете
видовете

двигателни увреждания
зрителни увреждания
слухови увреждания
говорни увреждания
интелектуални увреждания
комбинирани увреждания
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Умения

·О
 бщува ефективно и адекватно с клиента, нуждаещ се от конкретно
помощно средство
· Предоставя информация с оглед увреждането
· Изгражда доверие на база зачитането на индивидуалните нужди на
клиента

Компетентности

·О
 бяснява коректно и достъпно начина на ползване на помощното
средство с оглед на неговите експлоатационни характеристики

Резултат от учене 13.3:

Овладява конфликтни ситуации

Знания

·З
 нае причините за възникване на конфликтни ситуации при хора с
увреждания
· Познава възможните конфликтни ситуации и тяхното развитие
· Познава техники за асертивно поведение
· Описва начините за разрешаване на конфликтни ситуациии

Умения

·П
 рилага асертивен подход към клиента
· Прилага похвати за приключване на конфликта – разрешаване, отбягване, отлагане

Компетентности

·С
 пособен е да разреши конфликтна ситуация, като използва аргументи, съобразени с поведението и нуждите на клиента

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет/места за провеждане на практическо обучение
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Демонстрира теоретични знания за:
· видовете увреждания
· способите за комуникация при хора с увреждания
· развитието и приключването на конфликтни ситуации при хора с
увреждания
· т ехники за асертивно поведение
За средство 2:
· Избира адекватен тип поведение при клиент с конкретно увреждане

ЕРУ 14
Наименование на единицата:

Продукти – технически помощни средства

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 14.1:

Познава техническите помощни средства за хора с увреждания на
опорно-двигателния апарат

Знания

·П
 ознава помощните средства при увреждания на опорно-двигателния апарат по вид, марка, модел и производител
· Разпознава характеристиките и експлоатационните свойства на помощните средства
· Знае начина за доставка от търговския представител на помощни
средства при увреждания на опорно-двигателния апарат
· О писва изискванията за съхранение и поддръжка на помощни
средства

Умения

·Д
 емонстрира при необходимост начина и особеностите при ползване на помощните средства при увреждания на опорно-двигателния
апарат
· С ъхранява правилно помощните средства според инструкцията на
производителя
· Поддържа помощните средства в експлоатационна годност и с необходимия търговски вид
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Компетентности

·С
 пазва мерките за осигуряване на безопасност при ползване на
помощни средства при увреждания на опорно-двигателния апарат
· Действа адекватно в случай на отклонения в условията на ползване
на помощните средства за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат

Резултат от учене 14.2:

Познава техническите помощни средства за хора със зрителни увреждания

Знания

·П
 ознава помощните средства при зрителни увреждания по вид, марка, модел и производител
· Описва характеристиките и експлоатационните свойства на тези
помощни средства
· Знае начина за доставка от търговския представител на помощни
средства при зрителни увреждания
· Познава изискванията за съхранение и поддръжка на помощните
средства

Умения

·Д
 емонстрира при необходимост начина и особеностите при ползване на помощните средства при зрителни увреждания
· С ъхранява правилно помощни средства според инструкцията на
производителя
· Поддържа помощните средства при зрителни увреждания в експлоатационна годност и с необходимия търговски вид

Компетентности

·С
 пазва мерките за осигуряване на безопасност при ползване на помощни средства при зрителни увреждания
· Действа адекватно в случай на отклонения в условията на ползване
на помощните средства при хора със зрителни увреждания

Резултат от учене 14.3:

Познава техническите помощни средства за хора със слухови увреждания

Знания

·П
 ознава помощните средства при слухови увреждания по вид, марка, модел и производител
· Описва характеристиките и експлоатационните свойства на тези
помощни средства
· Знае начина за доставка от търговския представител на помощни
средства при слухови увреждания
· Познава изискванията за съхранение и поддръжка на помощните
средства

Умения

·Д
 емонстрира, при необходимост, начина и особеностите при ползване на помощните средства при слухови увреждания
· С ъхранява правилно помощните средства според инструкцията на
производителя
· Поддържа помощните средства при слухови увреждания в експлоатационна годност и с необходимия търговски вид

Компетентности

·С
 пазва мерките за осигуряване на безопасност при ползване на помощни средства при слухови увреждания
· Действа адекватно в случай на отклонения в условията на ползване
на помощните средства за хора със слухови увреждания

Резултат от учене 14.4:

Познава техническите помощни средства за хора с речеви увреждания

Знания

·П
 ознава помощните средства при речеви увреждания по вид, марка,
модел и производител
· Описва характеристиките и експлоатационните свойства на помощните средства
· Знае начина за доставка от търговския представител на помощни
средства за хора с речеви увреждания
· Познава изискванията за съхранение и поддръжка на помощните
средства

Умения

·Д
 емонстрира при необходимост начина и особеностите при ползване на помощните средства за хора с речеви увреждания
· С ъхранява правилно помощните средства според инструкцията на
производителя
· Поддържа помощните средства за хора с речеви увреждания в експлоатационна годност и с необходимия търговски вид
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Компетентности

·С
 пазва мерките за осигуряване на безопасност при ползване на помощни средства за хора с речеви увреждания
· Действа адекватно в случай на отклонения в условията на ползване
на помощните средства за хора с речеви увреждания

Резултат от учене 14.5:

Познава техническите помощни средства за хора със скрити увреждания

Знания

·П
 ознава помощните средства за хора със скрити увреждания по вид,
марка, модел и производител
· Описва характеристиките и експлоатационните свойства на помощните средства
· Знае начина за доставка от търговския представител на помощни
средства за хора със скрити увреждания
· Разпознава изискванията за съхранение и поддръжка на помощните
средства

Умения

·Д
 емонстрира при необходимост начина и особеностите при ползване на помощните средства за хора със скрити увреждания
· С ъхранява правилно помощните средства според инструкцията на
производителя
· Поддържа помощните средства за хора със скрити увреждания в
експлоатационна годност и с необходимия търговски вид

Компетентности

·С
 пазва мерките за осигуряване на безопасност при ползване на помощни средства за хора със скрити увреждания
· Действа адекватно в случай на отклонения в условията на ползване
на помощните средства за хора със скрити увреждания

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Макет (примерен образец) на помощно средство от всеки вид

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет
няването:
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Демонстрира теоретични знания за:
· видовете технически помощни средства
· основните им експлоатационни характеристики
· начините за съхранение, поддръжка и предлагане
За средство 2:
· Работи адекватно с техническото помощно средство според вида на
увреждането

ЕРУ за специалност „Търговия с хранителни добавки“ – трета степен на професионална ква
лификация
ЕРУ 15
Наименование на единицата:

Отношение към клиентите

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 15.1:

Консултира клиентите

Знания

·П
 ознава начините за изграждане на доверие у клиентите
· Изброява каналите за комуникация с клиентите
· Знае принципите за поддържане на лоялност сред клиентите

Умения

·О
 сигурява качествено обслужване на клиента
· Проявява отзивчивост към нуждите на клиентите
· Изслушва клиента и се съобразява с мнението му при избора на
определена стока

Компетентности

· Предоставя изчерпателна информация на клиентите

Резултат от учене 15.2:

Владее техники за продажба
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Знания

·П
 ознава основните техники за продажба
· Изброява основните разновидности на нуждите на клиента
· Знае конкурентните предимства на предлаганите продукти

Умения

·С
 вързва индивидуалните особености на клиента с характеристиките
на конкретния продукт
· Разкрива добрите страни на предмета на покупката
· Прилага неманипулативни методи за продажба

Компетентности

·П
 редоставя коректна информация в обем и вид, съобразен с индивидуалните особености
· Насочва клиента към продукт, който най-пълно да удовлетвори неговите потребности

Резултат от учене 15.3:

Овладява проблемни ситуации

Знания

·П
 ознава основните психологически типове клиенти
· Описва начините за разрешаване на конфликти

Умения

·П
 одбира поведение съобразено с психологическите особености на
клиента
· Изслушва възраженията на клиента и предлага решение
· Прилага способи за приключване на покупката

Компетентности

·Д
 ейства адекватно и отговорно при разрешаване на проблемни ситуации и спорове в съответствие с установените вътрешнофирмени
правила

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет
няването:
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Демонстрира теоретични знания за:
· начините за създаване на доверие у клиента
· възможните и приложимите техники на продажба
· т ехниките за преодоляване на конфликти
· начините за предотвратяване на проблемни ситуации и спорове при
приключване на продажбата
За средство 2:
· Избира адекватен тип поведение при зададена проблемна ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за изход от конфликтна ситуация

ЕРУ 16
Наименование на единицата:

Продукти

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 16.1:

Познава характеристики на продуктите

Знания

·П
 ознава химичния състав, качествените характеристики и потребителната стойност на предлаганите продукти
· Разпознава еднородните масови продукти от диференцираните такива за клиента
· Знае очаквания полезен ефект за клиента
· Познава концепцията за жизнения цикъл на продуктите

Умения

· Подбира и предлага продукти на клиента

Компетентности

·Н
 асочва интереса на клиента към подходящия за него продукт спрямо персоналните му нужди

Резултат от учене 16.2:

Съхранява и аранжира продуктите
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Знания

·П
 ознава нормативните изисквания за съхранение на различните
видове продукти
· Изброява стандартите за качество при съхранение на продуктите
· Описва способи и техники за правилното съхранение на продуктите
·П
 ознава изискванията и търговските техники за аранжиране на
различните видове продукти

Умения

·С
 пазва нормите за съхранение на различните видове продукти
· Използва способите за съхранение на различните видове продукти
· Извършва необходимите действия за аранжиране на продуктите

Компетентности

· С ъхранява и аранжира продуктите според нормативните изисквания

Резултат от учене 16.3:

Извършва дейности, свързани с дообработката на продуктите

Знания

·З
 нае видовете опаковки и начините за опаковането им
· Знае начините за предлагане на продуктите по атрактивен начин
· Знае нормативната уредба относно маркировката и етикетировката
на продуктите
· Знае видовете маркировка и изискванията към нея

Умения

·С
 пазва изискванията за разфасовка и опаковка на продуктите
· Разчита маркировката и баркода на продуктите
· Проверява съответствието на етикетите на получаваните продукти
с установените изисквания
· Поставя допълнителни етикети (за цена, промоция и др.) на правилните места, без да закрива информация за клиента

Компетентности

·Д
 ейства адекватно при отклонения в предоставяната информация на
етикетите на продуктите

Резултат от учене 16.4:

Провежда инвентаризация и бракуване

Знания

·П
 ознава изискванията по отношение на инвентаризацията и бракуването
· Разпознава образците на документи за инвентаризацията и бракуването
· Изброява случаите, водещи до бракуване на стокии

Умения

·Р
 аботи с инвентарните атрибути на предлаганите продукти
· С пазва утвърденото разпределение на продуктите по вид, произход,
мерна единица и др.
· Попълва отчетните документи по инвентаризация или бракуване на
продукти

Компетентности

·Д
 ейства адекватно при наличие на несъответствия в характеристиките на съхраняваните продукти

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет/места за провеждане на практическо обучение
няването:
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Демонстрира теоретични знания за:
· потребителната стойност на предлаганите продукти
· условията за правилно съхранение на продуктите
· способите за аранжиране на продуктите
· опаковане, разфасовка, маркировка и етикетировка на продуктите
· особеностите при извършване на инвентаризация или бракуване
За средство 2:
· Избира адекватен тип поведение при зададената стандартна ситуация

ЕРУ 17
Наименование на единицата:

Регламентация на търговията с хранителни добавки

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4
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Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 17.1:

Познава правилата за пускане на пазара на хранителни добавки

Знания

·П
 ознава общите разпоредби по Закона за храните в частта му за
хранителните добавки
· Знае разпоредбите на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към
хранителните добавки (ДВ, бр. 5 от 2005 г.)
· Изброява формите за контрол върху хранителните добавки

Умения

·С
 ъблюдава изискванията за въвеждане в търговския оборот на конкретни партиди хранителни добавки
· Съхранява изискуемата документация относно хранителните добавки

Компетентности

·Д
 ейства адекватно в случай на отклонение от изискванията за пускане на хранителни добавки на пазара

Резултат от учене 17.2:

Познава правилата за етикетиране на хранителните добавки

Знания

·П
 ознава общата регламентация на Наредбата за изискванията за
етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 от
2014 г. (ДВ, бр. 102 от 2014 г.)
· Описва изискванията на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията
към хранителните добавки
· Знае текущо издаваните указания на Българската агенция по без
опасност на храните (БАБХ) по етикетирането

Умения

·П
 роверява съответствието на етикетите на получаваните продукти
с установените изисквания
· Поставя допълнителни етикети (за цена, промоция и др.) на правилните места, без да закрива информация за клиента

Компетентности

·С
 пазва стриктно действащото законодателство, свързано с етикетирането на хранителните добавки

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Демонстрира теоретични знания за:
· п ускането на хранителни добавки в търговската мрежа
· п равилното етикетиране на хранителните добавки

ЕРУ 18
Наименование на единицата:

Хранителни добавки

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 18.1:

Обяснява характеристиките и приложението на микронутриентите
(витамини, минерали и др.)

Знания

·П
 ознава основните свойства на микронутриентите
· Знае класификацията на микронутриентите

Умения

·П
 редоставя правилно артикулите от групата на микронутриентите
· С ъхранява правилно тези артикули в търговския обект
· Проверява съответствието на дозировката спрямо препоръчителната
дневна доза с цел избягване на нежелани и странични ефекти

Компетентности

·П
 репоръчва алтернативни на търсените артикули с оглед индивидуалните особености на клиента и ценовия диапазон

Резултат от учене 18.2:

Обяснява характеристиките и приложението на макронутриентите
(белтъчини/протеини, въглехидрати, мазнини)

Знания

·П
 ознава основните свойства на макронутриентите
· Знае класификацията на макронутриентите
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84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 72

Умения

·П
 редоставя правилно артикулите от групата на макронутриентите
· С ъхранява правилно тези артикули в търговския обект
· Проверява съответствието на дозировката с цел избягване на нежелани и странични ефекти

Компетентности

·П
 репоръчва алтернативни на търсените артикули с оглед индивидуалните особености на клиента и ценовия диапазон

Резултат от учене 18.3:

Обяснява характеристиките и приложението на фитохимикалите

Знания

·П
 ознава основните свойства на фитохимикалите
· Знае класификацията на фитохимикалите

Умения

·П
 редоставя правилно артикулите от групата на фитохимикалите
· С ъхранява правилно тези артикули в търговския обект
· Проверява съответствието на дозировката с цел избягване на нежелани и странични ефекти

Компетентности

·П
 репоръчва алтернативни на търсените артикули с оглед индивидуалните особености на клиента и ценовия диапазон

Резултат от учене 18.4:

Обяснява характеристиките и приложението на други хранителни добавки

Знания

·П
 ознава основните свойства на естествените и изкуствените подсладители
· Знае класификацията на естествените и изкуствените подсладители

Умения

·П
 редоставя правилно артикулите от групата на естествените и изкуствените подсладители
· С ъхранява правилно тези артикули в търговския обект
· Проверява съответствието на дозировката с цел избягване на нежелани и странични ефекти

Компетентности

·П
 репоръчва алтернативни на търсените артикули с оглед индивидуалните особености на клиента и ценовия диапазон

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Демонстрира теоретични знания за:
· к ласификацията и основните свойства на хранителните добавки
· п равилното дозиране на хранителните добавки и избягване на нежелани ефекти
· п равилното съхранение на хранителните добавки в търговския обект

ЕРУ 19
Наименование на единицата:

Промоция на здравето

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Продавач-консултант

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 19.1:

Обяснява механизма на въздейстие на хранителните добавки

Знания

·П
 ознава изискванията относно препоръчителния дневен хранителен
прием на добавките
· Знае изискванията относно диетичните референтни количества за
прием
· Описва ограниченията относно допустимите дози за прием на хранителни добавки

Умения

·Р
 аботи със справочни таблици за видовете прием на хранителни
добавки
· Проверява съответствието на съдържанието на артикулите с необходимостта от приемане на хранителната добавка от клиента
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Компетентности

·С
 пазва установените процедури в търговския обект за избягване
на нежелани и странични ефекти от приемането на хранителните
добавки

Резултат от учене 19.2:

Провежда консултации при използването на хранителните добавки,
включително при съчетание с физически упражнения и спорт

Знания

·О
 писва принципите на използване на хранителни добавки за ежедневна употреба
· Познава класификацията на хранителните добавки в спорта
· Изброява основните фактори при избор на хранителни добавки

Умения

·П
 роверява дозирането и смесването на активните вещества и помощните субстанции
· Проверява спазването на модела за мониторинг при приема на добавки
· Предоставя адекватна информация на клиента относно приема на
добавки

Компетентности

·П
 репоръчва промяна в режима на приемане на добавки при риск от
поява на нежелани или странични ефекти

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет
няването:
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Демонстрира теоретични знания за:
· въздействието на хранителните добавки върху процесите в човешкия организъм в ежедневието и в спорта
· нормите за прием на добавки
· начините за съставяне на личен план за приема на добавки
За средство 2:
· А декватно ориентиране за възможна рискова ситуация при приема
на добавки

4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Основно оборудване на учебния кабинет
за обучение по теория: работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно
място на обучаващия (работна маса и стол),
учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на нагледни материали, екран
за прожектиране, компютър, мултимедиен
проектор, други средства за обучение и ди
дактическа техника.
Основно оборудване на учебния кабинет
за обучение по практика: работно място на
всеки обучаван (работна маса и стол), компютър, подходящи програмни продукти за
текстообработка, електронни таблици, презентационна програма, база данни и подходящи
видеофилми, учебна дъска, шкафове, гладка
свободна стена за окачване на табла, екран за
прожектиране, компютър, мултимедия, везна,
касов апарат, принтер, скенер, мултимедия,
телефон, факс, работно място на обучаващия
(работна маса и стол).
Учебни пособия за обучение по теория и
практика: демонстрационни макети и модели;
реални образци; онагледяващи табла; учебни
видеофилми; програмни продукти, демон
страционни модели, отчетни документи и др.

4.2. Специализирана учебна база
Специализираният кабинет за професията
„Продавач-консултант“ е модел на търговски
обект, оборудван с необходимото търговско
обзавеждане и инструменти, които се използват в стопанската практика или в действащ
т ърг овск и обек т: везн и, спец иа л изи ра на
техника за опаковане и маркиране на стоки,
баркод скенери, касови апарати, посттерминални устройства за безкасови плащания,
инструменти, компютър със софтуер за складова наличност.
5. Изисквания към обучаващите
5.1. По теоретично обучение
Oбучаващите по теория за втора и трета
степен на професионална квалификация трябва
да притежават образователно-квалификацион
на степен „бакалавър“ или „магистър“ по
специалност от професионални направления
„Администрация и управление“, „Икономика“
от област на образование „Социални, стопански и правни науки“ или професионално
направление „Информатика и компютърни
науки“ от област на образование „Природни
науки, математика и информатика“ (според
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления,
приет от Министерския съвет с Постановление
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№ 125 от 2002 г. – ДВ, бр. 64 от 2002 г.), която
съответства на учебните модули и предмети.
Oбучаващите по теория за трета степен на
професионална квалификация трябва да притежават образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ или „магистър“ по специалност от
професионални направления „Обществено здраве“, „Здравни грижи“ или „Спорт“ от област на
образование „Здравеопазване и спорт“ (според
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления), която
съответства на учебните модули и предмети.
5.2. По практическо обучение
Oбучаващите по практика за втора и трета
степен на професионална квалификация трябва
да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по
специалност от професионално направление
„Икономика“ от област на образование „Социални, стопански и правни науки“ (според
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления), която
съответства на учебните модули и предмети.
Oбучаващите по практика за трета степен
на професионална квалификация трябва да
притежават образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалност от професионални направления „Обществено здраве“, „Здравни грижи“ или „Спорт“
от област на образование „Здравеопазване и
спорт“ (според Класификатора на областите
на висше образование и професионалните
направления), която съответства на учебните
модули и предмети.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, могат да преподават
лица без висше образование, ако са придобили
съответната професионална квалификация 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.
6915

Наредба за допълнение на Наредба № 10 от
2016 г. за организация на дейностите в учи
лищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.;
изм. и доп., бр. 12 от 2017 г., бр. 46 от 2017 г.,
бр. 77 от 2017 г., бр. 48 от 2018 г., бр. 82 от
2018 г. и бр. 32 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 15а ал. 3 се изменя така:
„(3) Туристическите пътувания по ал. 1 през
учебно време се планират и с образователни
и възпитателни цели и задачи. В зависимост
от конкретната цел на пътуването училището
включва в тях поне две от следните дейности:

ВЕСТНИК
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1. уроци в културни, обществени и научни
институции и природни обекти;
2. уроци и занимания по интереси на места
и обекти с образователно, културно, историческо или екологично значение;
3. посещение в друго училище за съвместни
уроци, за участие в общи изяви или за кариерно ориентиране;
4. посещение в предприятия или обществени
институции за кариерно ориентиране и/или
уроци за практическа дейност в конкретна
работна среда;
5. уроци или занимания по интереси в
областта на спорта, участия в спортни инициативи съвместно с други училища, със
спортни клубове или с ЦПЛР.“
§ 2. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Паралелки по защитени специалности
от професии, както и по специалности от професии, по които е налице очакван недостиг
от специалисти на пазара на труда, се планират в държавния план-прием при условията
на Постановление № 111 на Министерския
съвет от 25.06.2018 г. за приемане на Списък
със защитените от държавата специалности
от професии, на критериите за определянето
им и на условията и реда за допълнително
финансиране за издръжка на паралелки за
придобиване на квалификация по защитени
специалности от професии и специалности от
професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда (ДВ,
бр. 54 от 2018 г.).“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) При планиране на държавния планприем, когато броят на заявените места от
работодателя за прием за обучение чрез работа
(дуална система на обучение) към директор на
неспециализирано училище, което осъществява професионално образование, е по-малък
от нормативно определения минимален брой
ученици за формиране на паралелка, може
да се планира 0,5 паралелка по специалност
от професия в дневна форма на обучение и
0,5 паралелка по специалност от професия в
дуална форма на обучение.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5, като в
нея в края се поставя запетая и се добавя
„включително и за специалности от професии
с придобиване на втора степен на професионална квалификация – в случаите по ал. 6“.
4. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Държавен план-прием в обединените
училища по специалности от професии с втора
степен на професионална квалификация се утвърждава въз основа на споразумение с професионална гимназия. В първи гимназиален етап
обединеното училище осъществява обучение
по част от професия или за придобиване на
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първа степен на професионална квалификация,
а професионалната гимназия – възможност за
обучение за придобиване на професионална
квалификация по професията.
(7) Въз основа на споразумението по ал. 6
професионалната гимназия създава възможност за прием на учениците от обединеното
училище въз основа на резултатите от националното външно оценяване и при заявено
желание от родителите и/или ученика съгласно
чл. 12, ал. 2 ЗПУО.“
§ 3. В чл. 58 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Ученици, положили изпит за проверка
на способностите по рисуване или музика за
прием в специализираните училища по изкуствата към Министерството на културата,
може да участват с резултатите от тези изпити
за класиране в неспециализирани училища по
профил „Изобразително изкуство“ и/или по
профил „Музика“, както и за специалности от
професии от област на образование „Изкуства“
от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение, за които по решение
на педагогическия съвет на училището е проведен изпит за проверка на способностите.
(6) Резултатите на учениците по ал. 5 се
удостоверяват със служебна бележка, издадена
от съответното училище, в което е положен
изпитът, като оценката се превръща в точки
по скала съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба
№ 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите
от обучението на учениците и се умножава
с коефициент две.“
§ 4. В чл. 98 се създава ал. 4:
„(4) В случай че оценката на индивидуалните потребности на ученик със специални
образователни потребности по чл. 120, ал. 7
от ЗПУО определи необходимост от обучението му в център за специална образователна
подкрепа, комисията го насочва над местата,
определени с държавния план-прием, съответно с допълнителния план-прием.“
§ 5. В чл. 106, ал. 3 след думите „извън
сроковете по ал. 1, т. 2 – 4“ се добавя „и извън
условията по ал. 1, т. 3 – 4“.
§ 6. В чл. 107а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ученикът се записва със заповед на
директора на приемащото училище, ако са
изпълнени изискванията по ал. 1 – 3 и с това
не се надвишава нормативът за максимален
брой ученици в паралелка съгласно чл. 53 от
Наредбата за финансирането на институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Ако са изпълнени изискванията по
ал. 1 – 3, но при преместването ще се надвиши нормативът за максимален брой ученици
в паралелка съгласно чл. 53 от Наредбата за
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финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование,
ученикът се записва със заповед на директора
на приемащото училище след разрешение
на министъра на образованието и науката за
завишаване броя на учениците в паралелката
по мотивирано предложение на директора
на училището, съгласувано с началника на
регионалното управление на образованието.
Не се изисква разрешение на министъра на
образованието и науката, когато приемащото
училище е единствено в населеното място.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В особени случаи учениците от V до
XII клас може да се преместват в друго училище над утвърдения държавен, съответно
допълнителен държавен, план-прием и без
да са налице условията по ал. 1, т. 1, 3 и 4
и ал. 2 – 3, с разрешение на министъра на
образованието и науката.“
4. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) В случаите по ал. 6 министърът на
образованието и науката определя комисия за
разглеждане на случаите на преместване над
държавния и допълнителния държавен планприем, в която се включват трима експерти от
Министерството на образованието и науката,
един представител на Държавната агенция за
закрила на детето и трима представители на
юридически лица, осъществяващи дейност в
сферата на училищното образование. Комисията взима решение с обикновено мнозинство
и задължително излага подробни мотиви в
становище.
(8) Министърът на образованието и науката дава разрешение за преместване на
ученика над утвърдения държавен или допълнителен държавен план-прием и за завишаване броя на учениците в паралелката
при положително становище на комисията
по ал. 7 или отказва да даде разрешение
при отрицателно становище на комисията
по ал. 7.“
§ 7. В чл. 108 се създават нови ал. 3 и 4:
„(3) При преместване на ученик в риск от
отпадане, за когото са предприети мерки за
предотвратяване на отсъствията по неуважителни причини, директорът на училището, в
което се е обучавал ученикът, задължително
информира началника на регионалното управление на образованието. Когато приемащото
училище е в друга област, началникът на
регионалното управление на образованието
информира началника на регионалното управление на образованието, на чиято територия
е училището, в което ученикът се премества.
(4) Началникът на РУО контролира и подпомага методически директора на приемащото
училище за продължаване на мерките за пред
отвратяване на отпадането на преместения
ученик поради отсъствия по неуважителни
причини.“
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Заключителна разпоредба
§ 8. В Наредба № 5 от 2016 г. за пред
училищното образование (обн., ДВ, бр. 46 от
2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.) в чл. 36
се създава ал. 6:
„(6) При постъпване в първи клас родителите задължително предоставят копие
от удостоверението за задължително пред
у ч и л и щ но образова н ие на д и рек т ора на
съответното у чилище, ако детето е било
вк лючено в задължително преду чилищно
образование.“
Министър:
Красимир Вълчев
7024
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение на Наредба № Н-11
от 2018 г. за условията и реда за приемане
на курсанти и военнослужещи във висшите
военни училища (ДВ, бр. 41 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 1, т. 7 думите „27 години“
се заменят с „31 години“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
6958
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 997-ДФ
от 29 август 2019 г.
На основание чл. 157, ал. 6, предл. второ от
Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на другите предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) във връзка с
чл. 108 и чл. 107, ал. 2 от Наредба № 44 от 2011 г.
за изискванията към дейността на колективните
инвестиционни схеми, управляващите дружества,
националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни
фондове и чл. 13, ал. 1, т. 5 и 6 и ал. 7 от Закона
за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във
връзка с чл. 19, ал. 2, т. 2 и ал. 1, т. 1, предл.
второ от ЗДКИСДПКИ Комисията за финансов
надзор реши:
Издава разрешение на управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ – ЕАД, със
седалище и адрес на управление: София 1303,
район „Възраждане“, бул. Христо Ботев № 57,
за прекратяването на договорен фонд „Адванс
Консервативен Фонд“ съгласно взето решение
от съвета на директорите на управляващото дружество на заседание, проведено на 12.08.2019 г.
Отнема разрешението за организиране и
управление на договорен фонд „Адванс Консервативен Фонд“, издадено на управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ – ЕАД, с
Решение № 779-ДФ от 17.07.2012 г. на Комисията
за финансов надзор.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред
пред Административния съд – София област, в
14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването
на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване
чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс
не се прилага.

6959

Председател:
Б. Атанасов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-579
от 20 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бабек, община Брезово, област Пловдив.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6873
ЗАПОВЕД № РД-18-580
от 20 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Борец, община Брезово, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6874
ЗАПОВЕД № РД-18-581
от 20 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Брезово, община Брезово, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6875
ЗАПОВЕД № РД-18-582
от 20 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Върбен, община Брезово, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6876
ЗАПОВЕД № РД-18-583
от 20 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал-
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ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Дрангово, община Брезово,
област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6877

те регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Чоба, община Брезово, област
Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6881

ЗАПОВЕД № РД-18-584
от 20 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Сърнегор, община Брезово,
област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6878

ЗАПОВЕД № РД-18-588
от 21 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Зелениково, община Брезово,
област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6882

ЗАПОВЕД № РД-18-585
от 20 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Тюркмен, община Брезово, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6879

ЗАПОВЕД № РД-18-589
от 21 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Златосел, община Брезово,
област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6883

ЗАПОВЕД № РД-18-586
от 20 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Чехларе, община Брезово,
област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6880
ЗАПОВЕД № РД-18-587
от 20 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастрални-

ЗАПОВЕД № РД-18-590
от 21 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одоб
рявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Отец Кирилово, община Брезово,
област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6884
ЗАПОВЕД № РД-18-591
от 21 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
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одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Пъдарско, община Брезово,
област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6885

Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 24.01.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

ЗАПОВЕД № РД-18-592
от 21 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Розовец, община Брезово, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6886

6889

ЗАПОВЕД № РД-18-593
от 21 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Свежен, община Брезово, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6887
ЗАПОВЕД № РД-18-594
от 21 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Стрелци, община Брезово,
област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6888
ЗАПОВЕД № РД-18-595
от 21 август 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Радан войвода, община Вълчи дол, област Варна.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-596
от 22 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Евренозово, община Малко Търново, област
Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6890
ЗАПОВЕД № РД-18-597
от 22 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Звездец, община Малко Търново, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6891
ЗАПОВЕД № РД-18-598
от 22 август 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение
№ 2600 от 18.04.2013 г. на Aдминистративния
съд – София-град, постановено по адм. дело
№ 4418/2012 г., и Решение № 5487 от 6.08.2015 г.
на Aдминистративния съд – София-град, постановено по адм. дело № 6601/2014 г., одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри в
частта относно границата между поземлени имоти
с идентификатори 57011.5548.328 и 57011.5548.345,
с. Подгумер, район „Нови Искър“, Столична община, област София (столица).
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

С Т Р.
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Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6892

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 53.15
от 22 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 17, 18 и 23 от
ЗМСМА, чл. 24, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗАТУРБ и чл. 69
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Създава се ново селищно образувание с местно
значение с наименование „Ментеше“, попадащо
в кадастрален район 49, съответно в КККР на
землище гр. Аксаково в имот с идентификатор
00182.49.100.
На основание чл. 25, т. 3 от ЗАТУРБ решението
влиза в сила след обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
Св. Добрева
6858
РЕШЕНИЕ № 53.16
от 22 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 17, 18 и 23 от
ЗМСМА, чл. 24, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗАТУРБ и чл. 69
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Създава се ново селищно образувание с местно
значение с наименование „Кум тепе“, попадащо
в кадастрален район 501, съответно в КККР
на землище гр. Аксаково в идентификатори
00182.32.117 и 00182.60.85.
На основание чл. 25, т. 3 от ЗАТУРБ решението
влиза в сила след обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
Св. Добрева
6859
РЕШЕНИЕ № 53.20
от 22 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет –
гр. Аксаково, реши:
Одобрява представения подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за кабелна
линия 20 kV от КТП 20 в ПИ 00182.37.86 до БКТП
1х400 (630) kVА, 20/0,4 kV в ПИ 00182.37.37 и на
кабелна линия 0,4 kV от КТП 20 до електромерно
табло тип ТЕПО пред ПИ 00182.37.135 по КК на
гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна.
Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
6860

ВЕСТНИК

БРОЙ 72

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 60-6
от 30 юли 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 захранващ
водопровод до УПИ І-21,23, ПИ с идентификатор
07079.13.2077 по КК на гр. Бургас в устройствена
зона 02573/7 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, извън строителните граници на кв. Банево,
съгласно черните, червените и зелените 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“.

6966

Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 60-7
от 30 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на парцеларен план (ПУП – ИПП) за трасе
на обслужващ път до УПИ I-312, отреден „За
ПСОВ“, в землището на кв. Рудник – кв. Черно
море, гр. Бургас, с цел осигуряване на възможност от изграждане на допълнителни елементи
на пътя, провеждане на елементи на техническата
инфраструктура и осигуряване на транспортен
достъп до УПИ в бивши масиви 23 и 24 – землище
кв. Рудник, в обхвата на ПИ с идентификатори
07079.17.807, 07079.17.796, 07079.17.360, 07079.17.298,
07079.17.820, 07079.17.806, 07079.17.810, 07079.17.843
и 07079.17.844 по КК на гр. Бургас, с приложена
таблица на засегнатите имоти, трасировъчни чертежи и координатни регистри съгласно черните,
сините, червените и зелените линии и надписи
върху плана, които са неразделна част от настоя
щото 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“.

6967

Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 60-8
от 30 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1 и 5, чл. 12
и чл. 111 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
реши:

БРОЙ 72
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Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с
идентификатори 07079.1.1019 и 07079.1.1022 по КК
на гр. Бургас и подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на
елементи на транспортната (пътна и железопътна)
инфраструктура в ПИ с идентификатор 07079.1.1021
по КК на гр. Бургас съгласно черните, червените
и сините линии и надписи върху плана, с таблица
на засегнатите 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“.

6968

Председател:
К. Луков

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-19-7706-142
от 13 август 2019 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията нареждам:
І. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на местност Старите лозя, землище с. Слънчево,
община Аксаково, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях,
както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
22.06.2015 г. Решение № 6021 от 15.12.2014 г. по
гр. дело № 9647/2014 г. на Варненския районен съд:
В ПНИ на м. Старите лозя, землище с. Слънчево, община Аксаково, област Варна, се извършват
следните промени:
Новообразуван имот № 158 става с площ
599,54 кв. м и в регистъра не се променя  вписаният като собственик „н-ци на Петър Илиев
Иванов“ с решение.
Новообразуван имот № 529 става с площ
792,48 кв. м и в регистъра не се променя вписаният като собственик „н-ци на Стоян Димитров
Гайдов“ с документ за собственост решение.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
IІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на местност Вълчан чешма в обхват: кадастрални райони 505 и 506, попадащи в селищно
образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ Терасите,
и земеделски земи, представляващи кадастрални
райони 503, 504, 507, 508 и 509, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила
на 4.01.2016 г. Решение № 3290 от 22.07.2015 г.
по гр. дело № 12664/2014 г. на Варненския районен съд:
В плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на
м. Вълчан чешма в обхват: кадастрални райони
505 и 506, попадащи в селищно образувание по

ВЕСТНИК
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§ 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ Терасите, и земеделски
земи, представляващи кадастрални райони 503,
504, 507, 508 и 509, землище гр. Аксаково, община
Аксаково, област Варна, одобрени със Заповед   
№ РД-12-7706-235 от 15.08.2012 г., се извършват
следните промени:
В ПКП се извършват следните промени:
Заличават се имоти № 58 (стар), № 63 (стар)
и № 64 (стар) и се променят границите и площта
на имоти № 137 (стар) и № 138 (стар).
Обра з у ва с е и мо т № 176 (с т ар) с п лощ
2463,69 кв. м за неидентифициран собственик.
Обра з у ва с е и мо т № 177 (с т ар) с п лощ
70 03,28 к в. м за наследниц и т е на Дим и т ър
Ставрев Наумов.
Обра з у ва с е и мо т № 178 (с т ар) с п лощ
325,02 кв. м за наследниците на Димитър Ставрев Наумов.
Обра з у ва с е и мо т № 179 (с т ар) с п лощ
1465,23 кв. м за неидентифициран собственик.
Имот № 138 (стар) става с площ 18 571,28 кв. м
за Община Аксаково.
Имот № 137 (стар) става с площ 63 375,66 кв. м
за Община Аксаково.
В ПНИ се извършват следните промени:
Заличават се имоти № 2065 и № 2152 и се
променят границите и площта на имоти № 2126
и № 2131 по ПНИ.
Образува се имот № 2201 с площ 2336,10 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва неидентифициран собственик.
Образува се имот № 2202 с площ 6923,21 кв. м
и в регистъра като собственик се вписват наследниците на Димитър Ставрев Наумов с решение
на ПК – Аксаково.
Образува се имот № 2203 с площ 325,02 кв. м
и в регистъра като собственик се вписват наследниците на Димитър Ставрев Наумов с решение
на ПК – Аксаково.
Образува се имот № 2204 с площ 325,93 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва неидентифициран собственик.
Имот № 2126 става с площ 20 519,66 кв. м,
без да се променят НТП – полски пътища, и
собственик – Община Аксаково.
Имот № 2131 става с площ 1906,05 кв. м, без
да се променят НТП – полски пътища, и собственик – Община Аксаково.
Имот № 2133 става с площ 960,90 кв. м, без да
се променят НТП – полски пътища, и собственик – Община Аксаково.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

6937

Областен управител:
Ст. Пасев

ЗАПОВЕД № РД-19-7706-147
от 20 август 2019 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията нареждам:
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I. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище
кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила
на 21.07.2009 г. Решение № 933 от 1.06.2009 г. по
адм. дело № 2219/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В п ървонача лно одобрени я ПНИ на СО
м. Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата,
землище кв. Виница, община Варна, се извършват
следните промени:
Заличават се новообразувани имоти № 410 (КР
516), 412 (КР 516), 4238 (КР 516) и 9702 (КР 516).
Новообразува се имот № 4817 (КР 516) с площ
889 кв. м и в регистъра като собственик се вписва
Виолета Радева Тунчева с н.а. за 600 кв. м.
Новообразува се имот № 4818 (КР 516) с площ
848 кв. м и в регистъра като собственик се вписва Дамян Тодоров Николов с н.а. за 600 кв. м
ид. части.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
13.12.2011 г. Решение № 1780 от 18.08.2010 г. по
адм. дело № 2332/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В п ървонача лно одобрени я ПНИ на СО
м. Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата,
землище кв. Виница, община Варна, се извършват
следните промени:
Новообразуван имот № 856 остава с площ
60 0 к в. м, но п ромен я юж ната си г раница;
в регистъра не се променя вписаният като собственик Стойчо Неделчев Станков; заличава се
вписаният документ: „оценителен протокол“, и
като документ за собственост се вписва „нотариален акт“ I.
Новообразуван имот № 857 става с площ
600 кв. м и в регистъра не се променя вписаният
като собственик Владимир Христов Чобанов с
нотариален акт.
Новообразуван имот № 858 става с площ
600 кв. м и в регистъра не се променя вписаният
като собственик Димитричка Желязкова Ефтимова с нотариален акт.
Заличава се новообразуван имот № 4084.
Новообразува се имот № 5105 с площ 809 кв. м
и в регистъра като собственици се вписват наследниците на Еленка Жекова Фанкова с решение
на Поземлена комисия – Варна.
Новообразуван имот № 859 става с площ
600 кв. м и в регистъра не се променя вписаният
като собственик Димитър Христов Георгиев с
нотариален акт.
Новообразуван имот № 2890 става с площ
600 кв. м и в регистъра не се променя вписаният като собственик „Макензи Ентърпрайсиз“ – ЕООД, с нотариален акт.
Новообразува се имот № 5106 с площ 393 кв. м
и в регистъра като собственици се вписват наследниците на Еленка Жекова Фанкова с решение
на Поземлена комисия – Варна.
Новообразуван имот № 9603 с НТП „Улици“
става с площ 1980 кв. м и в регистъра не се про-
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меня вписаният като собственик Община Варна
без вписан документ за собственост.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
3. В изпълнение на влязло в законна сила на
28.04.2010 г. Решение № 1260 от 15.07.2009 г. по
адм. дело № 2285/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
Новообразуван имот № 1049 (КР 517) става с
площ 904,09 кв. м и в регистъра не се променя
вписаният като собственик Иван Ангелов Христов
с документ за собственост н.а. за 600 кв. м ид.ч.
Новообразуван имот № 1050 (КР 517) става с
площ 599,99 кв. м и в регистъра не се променя
вписаният като собственик Матилда Янкова Русева с документ за собственост – други.
Новообразуван имот № 4124 (КР 517) става с
площ 318,83 кв. м и в регистъра не се променя
вписаният като собственик „неидентифициран
собственик“.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
4. В изпълнение на влязло в законна сила
на 8.04.2009 г. Решение № 338 от 9.03.2009 г. по
адм. дело № 2071/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В първонача лно одобрени я ПНИ на СО
м. Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, се извършват следните промени:
За новообразуван имот № 2061 (КР 517) с площ
581,21 кв. м в регистъра се заличава вписаният
като собственик Община Варна без вписан документ за собственост и като собственик се вписват
наследниците на Кирил Димитров Цонев с н.а.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
II. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Сотира, землище гр. Варна, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила
на 7.10.2009 г. Решение № 25 от 8.01.2009 г. по
адм. дело № 2090/2007 г. на Административния
съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на СО м. Сотира, землище гр. Варна, община Варна, област
Варна, се извършват следните промени:
Заличават се новообразувани имоти № 392
и № 394 по П Н И и П И с и ден т ифи к ат ор
10135.2508.1403 по КККР.
ПИ с идентификатор 10135.2508.9582 по КККР
става с площ 3043,83 кв. м, с НТП – За второстепенна улица, собственик – Община Варна.
Ново о бра з у ва с е и мо т № 394 с п лощ
1225,55 кв. м и в регистъра като собственици се
вписват:
– Гинка Петрова Щерянова за 980 кв. м с н.а.
на Службата по вписванията – Варна, и н.а. за
поправка на Службата по вписванията – Варна;
– Гинка Петрова Щерянова за 65 кв. м ид. части
с договор за покупко-продажба от Община Варна,
вписан в Службата по вписванията – Варна, с акт;
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– Гинка Петрова Щерянова за 4/6 ид. части от
175 кв. м с н.а. на Службата по вписванията Варна;
– Мирослав Спиридонов Иванов за 1/6 ид.
части от 175 кв. м с н.а. на Службата по вписванията – Варна;
– Диана Спиридонова Иванова за 1/6 ид.
части от 175 кв. м с н.а. на Службата по вписванията – Варна;
За сградите като собственик се вписва Гинка
Петрова Щерянова с н.а. на Службата по вписванията – Варна, и н.а. за поправка на Службата
по вписванията – Варна.
Промените в частта за новообразуван имот
№ 394 са отразени в таблицата за изчисление на
дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
3.06.2008 г. Решение № 1438 от 29.10.2008 г. на
ВОС по адм. дело № 2106/2007 г. на Административния съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на СО м. Сотира, землище гр. Варна, община Варна, област
Варна, се извършват следните промени:
За новообразуван имот № 10135.2508.832 с площ
2397 кв. м (по КККР на гр. Варна) в регистъра се
заличава „неидентифициран“ и като собственик
се вписва „Общество „Бяло братство – Варна“ с
н.а. на Службата по вписванията – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

6938

Областен управител:
Ст. Пасев

ОБЩИНА ДОБРИЧКА
РЕШЕНИЕ № 1180
от 25 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Добричкият
общински съвет одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за „Преливник – бърз отток и отводняващ канал от
язовирната стена на язовир „Смолница 2“, през
землището на с. Козлодуйци до дере Малка
Смолница, община Добричка“.

6935

Председател:
Пл. Станчев

ОБЩИНА ДУПНИЦА
РЕШЕНИЕ № 41
от 22 февруари 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3,
т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК и чл. 2,
ал. 1, т. 6, чл. 10, ал. 2 и глава VI, раздел III от
Наредбата за търговете и конкурсите (НТК) Общинският съвет – гр. Дупница, реши:
1. Да се извърши продажба на общински
нежилищен имот – частна общинска собственост, невключен в имуществото на общинско
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търговско дружество, представляващ: сграда с
идентификатор № 68789.602.86.7, гр. Дупница,
община Дупница, област Кюстендил, по КК и КР,
одобрени със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на
сградата: гр. Дупница, ул. Яхинско шосе № 1, в
поземлен имот с идентификатор № 68789.602.86,
със застроена площ 1790 кв. м, брой етажи: 7,
предназначение: „Промишлена сграда“, стар идентификатор 68789.602.68.1, номер по предходен план:
няма, частна общинска собственост съгласно акт
за общинска собственост № 4967 от 11.01.2019 г.,
вписан в Агенцията по вписванията вх. peг. № 54
от 11.01.2019 г., акт № 25, том 1, дело № 48, чрез
провеждане на публично оповестен конкурс на
един етап. Определя минимална конкурсна цена
в размер 309 000 лв. ДДС не се дължи. Цената
се оферира в левове.
2. Ут върж да ва кон к у рсна док у мен та ц и я
за п рода жбата на сг ра да с и ден т ифи к ат ор
№ 68789.602.86.7, която се закупува в сградата
на Община Дупница – гр. Дупница, пл. Свобода
№ 1, стая № 28, ет. 2, в срок до 17 календарни дни
от датата на обнародване на настоящото решение
в „Държавен вестник“. Цената на конкурсната
документация е 400 лв. без ДДС и се заплаща
на касата на Община Дупница или чрез банков
превод по сметка на Община Дупница: IBAN BG26
UNCR 7000 8421 7570 76, BIC UNCRBGSF, вид
плащане 44 41 00 в „УниКредит Булбанк“ – АД,
Финансов център – гр. Дупница, ул. Иван Вазов
№ 3, до изтичане на срока за подаване на документите за участие.
3. Определя следните квалификационни изисквания към участниците в конкурса, които са
част от конкурсната документация, както следва:
Предварителни квалификационни изисквания:
A) До участие в конкурса се допускат българ ск и физи ческ и/юри д и ческ и л и ца , р ег истрирани по Търговския закон и вписани в
търговския регистър (представя се копие от
лична карта или удостоверение за актуално
състояние).
Б) Кандидатите – юридически лица, да не са
обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация (доказва се с удостоверение).
B) Кандидатите – физическ и/юридическ и
лица, да нямат задължения към НАП и Община
Дупница (доказва се с удостоверение, издадено
до 30 дни преди датата на конкурса).
Г) Кан ди датите – физическ и/юридическ и
лица, да са представили декларация, че приемат
условията на приватизационната сделка.
Приоритетни условия:
А) Размер на предложената цена – не по-ниска
от началната конкурсна цена в размер 309 000 лв.
Б) Начин на плащане – чрез банков превод
100 % от цената, в срок до 15 дни от обявяване
на окончателното класиране.
В) Изготвяне на бизнес програма/план за
развитието на обекта за срок 3 години след подписването на приватизационния договор, включваща необходимите инвестиции в дълготрайни
материални активи, вложени в сградата, в размер
500 000 лв., без ДДС.
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Г) Създаване на работни места – минимум
10 души в рамките на 3 години.
Д) Запазване предназначението на обекта за
срок 3 години след подписването на договора.
Кандидатът представя декларация свободен текст
и концепция за развитието на обекта.
Е) Забрана за прехвърляне на закупения по
реда на този публично оповестен конкурс обект
за срок 3 години след придобиването му.
Общи условия:
А) Опазване и възпроизводство на околната
среда.
При неизпълнение на поетите задължения
по приоритетните и общите условия купувачът
дължи санкции и неустойки, предвидени в проектодоговора.
4. Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят искане за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок до
17-ия ден от датата на обнародване на настоящото
решение в „Държавен вестник“.
5. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 10 % от минималната конкурсна цена
и се заплаща в срок до 17-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в касата на Община Дупница или
чрез банков превод по сметка на Община Дупница: IBAN BG26 UNCR 7000 8421 7570 76, BIC
UNCRBGSF, вид плащане 44 41 00 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, Финансов център – гр. Дупница,
ул. Иван Вазов № 3.
6. Срок за извършване на оглед на обекта – всеки работен ден от 10 до 17 ч. в срока за подаване
на предложения за участие.
7. Срок за депозиране на офертите за участие
в конкурса – до 16 ч. на предходния ден преди
датата на провеждането на конкурса.
8. Дата и място на провеждане на конкурса – в
сградата на Община Дупница, Кръглата зала,
ет. 4, на 20-ия ден от датата на обнародване на
настоящото решение в „Държавен вестник“ от 14 ч.
9. Определя членовете на комисията, която да
организира и проведе описания по-горе конкурс,
в състав от 7 членове, пет от които постоянни и
двама резервни. След приключване на процедурата
да се внесе предложение в ОбС – гр. Дупница, за
определяне на спечелилия конкурса участник и
участника, класиран на второ място.

6956

За председател:
Й. Гергов

РЕШЕНИЕ № 126
от 19 юли 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3,
т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК и чл. 2,
ал. 1, т. 6, чл. 10, ал. 2 и глава VI, раздел III от
Наредбата за търговете и конкурсите (НТК) Общинският съвет – гр. Дупница, реши:
1. Да се извърши продажба на общински нежилищен имот – частна общинска собственост,
невключен в имуществото на общинско търговско дружество, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 68789.603.152, гр. Дупница, община
Дупница, област Кюстендил, по кадастралната
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карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, с адрес на поземления
имот: гр. Дупница, ул. Хемус, с площ: 1070 кв. м,
трайно преназн ачение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид
производствен, складов обект“, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 93 363,
квартал: 259, парцел: II, ведно с изградените в
имота сгради: 1. сграда 68789.603.152.1, застроена
площ: 140 кв. м, брой етажи: 1, с предназначение:
„Сграда за търговия“; 2. сграда 68789.603.152.2,
застроена площ: 32 кв. м, брой етажи: 1, с предназначение: „Промишлена сграда“; 3. сграда
68789.603.152.3, застроена площ: 23 кв. м, брой
етажи: 1, с предназначение: „Сграда за търговия“; 4. сграда 68789.603.152.4, застроена площ:
5 кв. м, брой етажи: 1, с предназначение: „Сграда
за енергопроизводство“ – частна общинска собственост съгласно акт за общинска собственост
№ 4943 от 16.08.2018 г., вписан в Агенцията по
вписванията вх. peг. № 3708 от 20.08.2019 г., акт
№ 196, том 14, дело № 2085, чрез провеждане на
публично оповестен конкурс на един етап. Определя минимална конкурсна цена в размер
88 183 лв. без ДДС. Цената се оферира в левове.
2. Утвърждава конкурсна документация за
продажбата на поземлен имот с идентификатор
68789.603.152, която се закупува в сградата на
Община Дупница – гр. Дупница, пл. Свобода № 1,
стая № 28, ет. 2, в срок до 17 календарни дни от
датата на обнародване на настоящото решение
в „Държавен вестник“. Цената на конкурсната
документация е 400 лв. без ДДС и се заплаща
на касата на Община Дупница или чрез банков
превод по сметка на Община Дупница: IBAN BG26
UNCR 7000 8421 7570 76, BIC UNCRBGSF, вид
плащане 44 41 00 в „УниКредит Булбанк“ – АД,
Финансов център – гр. Дупница, ул. Иван Вазов
№ 3, до изтичане на срока за подаване на документите за участие.
3. Определя следните квалификационни изисквания към участниците в конкурса, които са
част от конкурсната документация, както следва:
Предварителни квалификационни изисквания:
A) До участие в конкурса се допускат български физически/юридически лица, регистрирани
по Търговския закон и вписани в търговския
регистър (представя се копие от лична карта или
удостоверение за актуално състояние).
Б) Кандидатите – юридически лица, да не са
обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация (доказва се с удостоверение).
B) Кандидатите – физическ и/юридическ и
лица, да нямат задължения към НАП и Община
Дупница (доказва се с удостоверение, издадено
до 30 дни преди датата на конкурса).
Г) Кан ди датите – физическ и/юридическ и
лица, да са представили декларация, че приемат
условията на приватизационната сделка.
Приоритетни условия:
А) Размер на предложената цена – не по-ниска
от началната конкурсна цена в размер 88 183 лв.
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Б) Начин на плащане – чрез банков превод
100% от цената, в срок до 15 дни от обявяване
на окончателното класиране.
В) Изготвяне на бизнес програма/план за
развитието на обекта за срок 3 години след подписването на приватизационния договор, включваща необходимите инвестиции в дълготрайни
материални активи.
Г) Създаване на работни места.
Д) Запазване предназначението на обекта за
срок 3 години след подписването на договора.
Кандидатът представя декларация свободен текст
и концепция за развитието на обекта.
Е) Забрана за прехвърляне на закупения по
реда на този публично оповестен конкурс обект
за срок 3 години след придобиването му.
Общи условия:
А) Опазване и възпроизводство на околната
среда.
При неизпълнение на поетите задължения
по приоритетните и общите условия купувачът
дължи санкции и неустойки, предвидени в проектодоговора.
4. Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят искане за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок до
17-ия ден от датата на обнародване на настоящото
решение в „Държавен вестник“.
5. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 10 % от минималната конкурсна цена
и се заплаща в срок до 17-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в касата на Община Дупница или
чрез банков превод по сметка на Община Дупница: IBAN BG26 UNCR 7000 8421 7570 76, BIC
UNCRBGSF, вид плащане 44 41 00 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, Финансов център – гр. Дупница,
ул. Иван Вазов № 3.
6. Срок за извършване на оглед на обекта – всеки работен ден от 10 до 17 ч. в срока за подаване
на предложения за участие.
7. Срок за депозиране на офертите за участие
в конкурса – до 16 ч. на предходния ден преди
датата на провеждането на конкурса.
8. Дата и място на провеждане на конкурса – в
сградата на Община Дупница, Кръглата зала,
ет. 4, на 20-ия ден от датата на обнародване на
настоящото решение в „Държавен вестник“ от 14 ч.
9. Определя членове на комисията, която да
организира и проведе описания по-горе конкурс,
в състав от 7 членове, пет от които постоянни и
двама резервни. След приключване на процедурата
да внесе предложение в ОбС – гр. Дупница, за
определяне на спечелилия конкурса участник и
участника, класиран на второ място.

6957

Председател:
Е. Гущеров

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 1127
от 25 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7   

чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство Общинският съвет – гр. Казанлък, открива
процедура за приватизация и определя метод за
извършване на приватизация – публичен търг с
явно наддаване, на общински нежилищни имот:
поземлен имот с идентификатор 40292.57.8, с площ
1654 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Крън, одобрени със Заповед
№ РД-18-21 от 3.01.2018 г. на и.д. на АГКК; трайно
предназначение на територията: земеделска; начин
на трайно ползване: за друг обществен обект,
комплекс; категория на земята при неполивни
условия: 6; при съседи: 40292.888.9901 (урбанизирана територия – гр. Крън), 40292.57.7.

6936

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 203
от 8 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 3 и 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, одобрява окончателен проект на общ устройствен план (ОУП) на община
Кърджали.

6940

Председател:
Р. Мустафа

ЗАПОВЕД № 1096
от 22 август 2019 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59
от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 310,
ал. 5, чл. 311, ал. 1 от ЗПУО във връзка с Решение № 194 по протокол № 7 от заседание на
Общинския съвет – гр. Кърджали, проведено на
15.07.2019 г., нареждам:
1. Да се преобразува чрез вливане като филиална изнесената група с целодневна форма на
организация в с. Бойно, община Кърджали, на
административно подчинение на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“, Кърджали, с адрес: с. Бойно,
ул. Христо Ботев № 1, община Кърджали, към ДГ
„Снежанка“ с адрес: с. Енчец, община Кърджали,
ул. Шеста № 4.
2. Обучението на децата от изнесената група
с целодневна форма на организация в с. Бойно,
община Кърджали, да се провежда на адрес:
ул. Христо Ботев № 1, с. Бойно, община Кърджали.
3. Задължителната документация, наличният
инвентар и сградният фонд да се приемат за
управление и стопанисване от Детска градина
„Снежанка“ с адрес: с. Енчец, община Кърджали,
ул. Шеста № 4.
4. Числеността на персонала на Детска градина „Снежанка“, с. Енчец, община Кърджали,
да се определи съгласно разпоредбите на чл. 12,
ал. 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите на
преподавателската работа и реда за определяне
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на числеността на персонала в системата на
народната просвета, издадена от министъра на
образованието и науката.
5. Трудовоправните отношения с персонала
да бъдат уредени при условията на чл. 123, ал. 1,
т. 1 от КТ.
6. Настоящата заповед влиза в сила след обнародването є в „Държавен вестник“.

6964

Кмет:
Х. Азис

3. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
ЗУТ, съобщава че е издал на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ Заповед № РС-84
от 30.08.2019 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-21 от   25.05.2017 г. (ДВ, бр. 46 от
2017 г.) за обект „Възлова станция 20 kV“, включен
в Етап І на разрешението за строеж, намиращ
се на площадката на НХ РАО „Радиана“ в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област
Враца. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
заповедта подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
6994
6. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 198, ал. 3 от
Закона за устройство на територията и чл. 5, ал. 4
от Устройствения правилник на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
приет с Постановление № 171 от 16.08.2017 г. на
Министерския съвет, във връзка с предложение с
изх. № РД18017142ВН от 29.08.2018 г. на кмета на
община Варна за изменение на обхвата и границите
на наложена по реда на чл. 3 и чл. 38, ал. 2 от Закона за териториално и селищно устройство (отм.)
строителната забрана със Заповед № РД-02-14-300
от 21.04.1997 г. на министъра на териториалното
развитие и строителството, изменена със заповеди
№ РД-02-14-616 от 16.06.1998 г., № РД-02-14-1758 от
23.09.1999 г., № РД-02-14-143 от 27.01.2000 г., № РД02-14-479 от 30.03.2001 г., поправена със Заповед
№ РД-02-14-709 от 30.08.2017 г., съгласно заявление
с вх. № АУ17-4(2)/9.04.2019 г. от собствениците
на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори
10135.5545.3008, 10135.5545.3009, 10135.5545.3010,
10135.5545.3521 и 10135.5545.3522 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Варна, м.
Зеленика, и представени протокол № 35 от 22, 23
и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
констативен протокол от 13.09.2011 г. на кмета
на район „Аспарухово“ на община Варна, Решение № 1304-7 от протокол № 32/28.06.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, списък на
поземлените имоти към предложението, становища изх. № ИГП-480/25.08.2017 г., № ИГП510 от 23.10.2018 г. и № ИГП-234/28.05.2019 г.
на „Геозащита“ – ЕООД – Варна, становище
изх. № ВП-1867/9.10.2018 г. на „Водоснабдяване
и канализация – Варна“ – ООД, и писмо изх.
№ РД18017142ВН_005ВН/15.08.2019 г. на Община
Варна с представена комбинирана скица в М 1:1000
със съвместени данни от кадастралната карта на
гр. Варна, устройствени планове, геодезически
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измервания и подземни проводи и съоръжения
и извадка от кадастралния регистър на недвижими имоти на Община Варна от 8.08.2019 г., като
се взе предвид, че в предлагания териториален
обхват за отмяна на строителната забрана имотите не са засегнати от съвременни свлачища,
в района има съществуваща канализационна
мрежа с достатъчен капацитет да поема отпадъчните води от имотите, както и заключението
в проведените инженерно-геоложки проучвания,
че в определения териториален обхват при максимално допустимо натоварване в границите на
ограничителните линии за застрояване съгласно
подробния устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУП – ПРЗ) не се нарушава общата
и локалната устойчивост на склона и не се налага
изпълнение на геозащитни мерки и дейности с отчитане на положителен ефект, обявява, че е издал
Заповед № РД-02-14-165 от 4.09.2019 г. за отмяна
на строителна забрана, наложена със Заповед
№ РД-02-14-300 от 21.04.1997 г. на министъра на
териториалното развитие и строителството, изменена със заповеди № РД-02-14-616 от 16.06.1998 г.,
№ РД-02-14-1758 от 23.09.1999 г., № РД-02-14-143 от
27.01.2000 г., № РД-02-14-479 от 30.03.2001 г., поправена със Заповед № РД-02-14-709 от 30.08.2017 г.,
в частта по т. 2 от приложение № 1 за ПИ с
идентификатори 10135.5545.3008, 10135.5545.3009,
10135.5545.3010, 10135.5545.3521 и 10135.5545.3522 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Варна, м. Зеленика, попадащи в определения
общ териториален обхват (участък), съгласно
становище изх. № ИГП-234/28.05.2019 г. на „Геозащита“ – ЕООД – Варна. Заповедта подлежи на
обжалване чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството пред Върховния
административен съд в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
7022
6. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, Дирекция „СДО“,
отдел „Събиране“, на основание чл. 253 от ДОПК
с постановление за възлагане на недвижим имот
№ С192225-091-0000583/9.08.2019 г. възлага на:
„Дорс експрес“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК
по ЗТР 119618816, представлявано от Николай
Панайотов, със седалище и адрес на управление:
Сливен, бул. Панайот Хитов № 107А, следния
недвижим имот: а) поземлен имот с идентификатор № 67338.601.89 с площ 2992 кв. м, придобит с
акт за частна държавна собственост № 144/2001,
намиращ се в гр. Сливен, кв. Промишлена зона,
начин на трайно ползване – „За друг вид производствен складов обект“, при съседи по скица
№ 7816/1.12.2009 г., както следва: 67338.601.90,
67338.601.92, 67338.601.91, 67338.601.95, ведно с изградената в имота сграда, а именно: 1.1. сграда с
идентификатор № 67338.601.89.1 с площ 68 кв. м,
начин на трайно ползване – промишлена сграда
на един етаж; б) поземлен имот с идентификатор
№ 67338.601.91 с площ 4969 кв. м, придобит с
акт за частна държавна собственост № 144/2001,
намиращ се в гр. Сливен, кв. Промишлена зона,
начин на трайно ползване – „За друг вид производствен складов обект“, при съседи по скица
№ 7818/1.12.2009 г., както следва: 67338.601.92,
67338.601.93, 67338.601.89, 67338.60.95, 67338.601.90,
ведно с построените в имота сгради, а именно:
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1.1. сграда с идентификатор № 67338.601.91.2 – на
два етажа, с площ 291 кв. м, начин на трайно
ползване – промишлена сграда; 1.2. сграда с
идентификатор № 67338.601.91.3 на един етаж
със застроена площ 20 кв. м, начин на трайно
ползване – „Промишлена сграда“.
7029
4. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот изх. № С190002091-0000619/26.08.2019 г. възлага на „Метал про
инвест“ – ЕООД, с ЕИК 204692338, адрес: Бургас,
ул. Славянска № 55, следната недвижима вещ,
представляваща УПИ № VІІ в кв. 12 по плана на
гр. Приморско, област Бургас, ул. Лагуна, с идентификатор 58356.501.225, целият с площ 2211 кв. м,
с граници: изток – улица; запад – урегулиран
поземлен имот № ХV; север – урегулирани поземлени имоти № ІV, V и VІ; юг – урегулирани
поземлени имоти № ХІ, Х, ІХ и VІІІ.
7030
50. – Национа лната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх.
№ С190016-091-0000648/3.09.2019 г. възлага на „Лучия – KВ“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 160102772,
със седалище и адрес за кореспонденция Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 80, вх. Б, ет. 3, ап. 7, следния
недвижим имот: поземлен имот с идентификатор
56784.539.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48
от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, адрес на
поземления имот: Пловдив, район „Тракия“, п.к.
4000, ЮИПЗ, с площ 3502 кв. м; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди; предходен идентификатор: няма; номер по
предходен план: 401, квартал: 3; съседи с идентификатори: 56784.539.204, 56784.539.178, 56784.539.210,
56784.539.209, 56784.539.208, 56784.539.206. Имотът е
придобит с договор за доброволна делба на земи
№ 180, том 17, дв. вх. рег. № 32026 от 10.11.2006 г.,
вписан в Службата по вписванията – Пловдив.
Съгласно този акт имотът представлява поземлен имот № 401 с площ 3500 кв. м, от кв. 3 по
плана на гр. Пловдив, ЮИПЗ III част, одобрен
със заповеди № 585 от 10.07.1980 г. и № ОА-527 от
29.03.2001 г., намиращ се в строителните граници
на гр. Пловдив – Тракия, в местността Лаута,
съгласно кадастралния план, изработен 1999 г.,
при граници: ПИ № 343, 413, 111, 517 и имот
№ 3029, за сумата 48 256 лв. Имотът се продава
такъв, какъвто е в момента на продажбата и купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупената вещ. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
7021
55. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Стара
Загора, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С190024-091-0000572/7.08.2019 г. възлага на
Коста Василев Петров с адрес Казанлък, ж.к.
Изток № 39, следния недвижим имот: търговски
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обект (магазин), КИД 18157.501.975.2.13, адрес на
имота: гр. Гурково, п.к. 6199, бул. Княз Александър
Батенберг № 17, ет. 1. Самостоятелният обект се
намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот
с идентификатор 18157.501.975; предназначение
на самостоятелния обект: за търговска дейност;
брой нива на обекта: 1; застроена площ 83 кв. м;
съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 18157.501.975.2.14; под обекта: няма;
над обекта: няма, за сумата 37 050 лв.
6976
63. – Националната агенция за приходите.
Териториална дирекция – Пловдив, офис Стара
Загора, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С190024-091-0000573 от 7.08.2019 г. възлага на
Десислава Стоянова Димитрова с адрес Казанлък, ул. Розова долина № 11, следния недвижим
имот: земя и сграда, намиращи се в гр. Гурково, пл. Освобождение – център, в т.ч.: поземлен
имот е идентификатор 18157.501.761 по КККР на
гр. Гурково; посочената площ в нотариален акт
№ 96/2006 г. на поземления имот е 250 кв. м
(остатъкът от площта до 316 кв. м на урегулирания поземлен имот I-761 в кв. 154 по плана
на гр. Гурково в нотариален акт № 96/2006 г.,
вписан под № 33/2006 г. в Службата по вписванията – Казанлък, е с неуредени регулационни
отношения между РПК – гр. Гурково, и Община
Гурково); трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг
обществен обект, комплекс; стар идентификатор:
няма; номер по предходен план: 761, кв.: 154,
парцел: I; съседи: 18157.501.2106, 18157.501.935,
18157.501.539, 18157.501.746; сграда с идентификатор
18157.501.761.1 по КККР на гр. Гурково, застроена
площ 90 кв. м, брой етажи – 1, предназначение:
сграда за обществено хранене, за сумата 61 000 лв.
6975
2. – Университетът за национално и световно стопанство – София, обявява конкурси за:
професори по: професионално направление 3.7.
Администрация и управление, научна специалност
„Социално управление (основи на управлението
и бизнес комуникации)“ – един; професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Икономика и организация на труда (социален
одит, социална отговорност и човешки ресурси)“ – един; професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика
(история и теория на стопанството)“ – един;
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (банково дело и
международни финанси)“ – един; професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Световно стопанство и МИО“ – един; доценти
по: професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ – един;
професионално направление 3.7. Администрация
и управление, научна специалност „Регионално
развитие (стратегическо планиране и устойчиво
развитие на регионите)“ – един; професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
нау чна спец иа лност „Соц иа лно у п равление
(основи на управлението и управление на иновациите)“ – един; професионално направление
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3.8. Икономика, научна специалност „Икономика
и управление (икономика на транспорта)“ – един;
главни асистенти по: професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки
за културата, научна специалност „Социология
(икономическа социология)“ – един; професионално направление 3.5. Обществени комуникации
и информационни науки, научна специалност
„Организация и управление извън сферата на
материалното производство (дигитална журналистика)“ – един; професионално направление 3.6.
Право, научна специалност „Теория на държавата
и правото. Политически и правни учения“ – един;
професионално направление 3.6. Право, научна
специалност „История на държавата и правото“ – един; професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност
„Администрация и управление (геоикономика и
регионално развитие)“ – един; професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност „Политическа икономия (микроикономика
и макроикономика)“ – двама; професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
Шифър
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„История на икономическите теории“ – един; професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Икономика и управление (стопанска
логистика)“ – един; професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Световно
стопанство и МИО (международни пазари и
цени)“ – един; професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика и
управление (аграрна икономика)“ – един; професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Икономика и управление (екоикономика)“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в дирекция „Наука“, сектор „Научни
съвети и конкурси“ при УНСС – София, кабинет
2038, тел. 02/81-95-390.
6977
95. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
за приемане на редовни и задочни докторанти
по държавна поръчка за учебната 2019/2020 г.
съгласно РМС № 241/25.04.2019 г. по следните
научни специалности (докторски програми):

Области на висше образование, професионални направления
и докторски програми

Форми на обучение
редовна задочна

1

2

3

4

Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Теория и история на архитектурата

1

Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата

1

Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли: към катедра
„Технология на архитектурата“ – 3 бр., към катедра „Промишлени и аграрни
сгради“ – 2 бр., и към катедра „Обществени сгради“ – 3 бр.

8

Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн

1

Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство

2

Строителни конструкции (стоманобетонни и зидани конструкции; стоманобетонни мостове; обследване и изпитване на строителни конструкции и
съоръжения; метални конструкции; дървени конструкции; комбинирани конструкции; стоманени и комбинирани мостове): към катедра „МДПК“ – по
Дървени конструкции – 1 бр. редовна форма, и по Метални конструкции –
1 бр. редовна форма, към катедра „Масивни конструкции“ – 1 бр. задочна
форма

2

1

Строителни материали и изделия и технология на производството им

3

2

Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика:
към катедра „Техническа механика“ – по Съпротивление на материалите –
1 бр. редовна форма, по Теоретична механика – 1 бр. редовна форма, и към
катедра „Строителна механика“ по Строителна механика – 2 бр. редовна
форма и 1 бр. задочна форма

4

1

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителство)

1

1

Технология и механизация на строителното производство

2

1

Организация и управление на производството (строителство)

3

1

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения

1

1

Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища
и съоръжения

2

2

Транспортни съоръжения

2

2

Земна основа, фундиране и подземно строителство

1

1

Земна и скална механика

1
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Области на висше образование, професионални направления
и докторски програми

1

2

Форми на обучение
редовна задочна
3

Водоснабдяване и канализация

2

Хидротехническо строителство

2

Хидромелиоративно строителство

2

Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство

2

Обща, висша и приложна геодезия, кадастрални и геоинформационни системи
към катедри: „Геодезия и геоинформатика“ – 1 бр., „Приложна геодезия“ – 1
бр., „Висша геодезия“ – 2 бр.

4

Картография и ГИС

1

Фотограметрия и дистанционни методи

1

Земеустройство и опазване на земеделските земи (вкл. управление на недвижими имоти)

1

Общо:

50

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление до ректора на УАСГ;
2. а вт обиог рафи я; 3. д и п лома за п ри добит а о бра зоват е л но -к ва л ифи к а ц ион на с т епен
„ма г ис т ър“ с п ри ложен ие т о и но т ариа л но
заверено копие от нея; 4. дипломи за висше
образование, издадени от чуждестранни висши
училища, задължително преминават в УАСГ
през процедура съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито
висше образование и завършени периоди на
обу чен ие в ч у ж дес т ра н н и висш и у ч и л и ща;
5. други документи, удостоверяващи техните
интереси и постижения в съответната научна
област; 6. квитанция за платена такса 105 лв.
(таксата се заплаща в касата на счетоводството
на УАСГ – ректорат, заден двор). Подаването
на документи става в съответните факултети,
както следва: Архитектурен факултет – корпус
А, нова сграда, ет. 2, каб. 209, тел.: 963 52 45,
вътр. 789, заместник-декан по научноизследователската работа; Хидротехническ и факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб. 203, тел.:
963 52 45, вътр. 772 или 696, заместник-декан
по научноизследователската работа; Строителен
факултет – корпус Б, нова сграда, ет. 3, каб.
314, тел.: 963 52 45, вътр. 372, заместник-декан
по научноизследователската работа; Факултет
по транспортно строителство – корпус Б, нова
сграда, ет. 3, каб. Б11, тел.: 963 52 45, вътр. 421,
заместник-декан по научноизследователската
работа; Геодезически факултет – ректорат, ет. 2,
каб. 207, тел.: 963 52 45, вътр. 275, заместникдекан по научнои зследователската работа.
7032
9. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурс за академична длъжност доцент в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
научна специалност „Кардиология“ към секция
„Кардиология“, Първа катедра по вътрешни болести, за преподаването на английски език – един,
със срок 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
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ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15А,
4002 Пловдив, тел. (032) 602 224; e-mail: nauchen.
otdel@gmail.com.
6995
425. – Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
(НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ – София,
обявява конкурси за заемане на академични
длъжности професор – един, и доцент – един, в
област на висше образование 6. Аграрни науки
и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна
специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания
по животните“, за нуждите на НДНИВМИ. Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи за участие в
конкурсите се подават в деловодството на НДНИВМИ – София, бул. Пенчо Славейков № 15.
За справки – тел. 02/952 12 77 и на страницата
на института: www.ndnivmi.bg.
6982
988. – Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“
към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност
главен асистент по професионално направление
6.2. Растителна защита, научна специалност
„Растителна защита (фитопатология)“, за нуждите на отдел „Защита на растенията“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите се подават в ЦУ на ССА – София,
ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9 до 17 ч. За
контакти: тел. 02/8127560, 02/8127580.
6996
94. – Националната многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ“ – София, обявява
конкурс за академична длъжност професор в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
научна специалност „Обща хирургия“, с допълнително изискване: кандидатите да притежават
специалност „Гръдна хирургия“ за нуждите на
Клиниката по хирургия и специалност „Неврология“ за нуждите на Клиниката по неврология.
Подаване на документите – в канцеларията на
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болницата 2 месеца след обнародването в „Държавен вестник“ на адрес – София, бул. Княгиня
Мария-Луиза № 108, ет. 4. За връзки: тел.: 02/932
24 85; 932 24 27.
6926
4. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 538 по
протокол № 80 от 25.07.2019 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация (ПР) на VІІ-2001, 2030, кв. 2, м. Ж.к.
Свобода, представляващ неразделна част от
П У П – план за рег улация и застрояване на
м. Ж.к. Свобода, район „Надежда“, одобрен с
Решение № 587 по протокол № 51 от 24.10.2013 г.
на СОС, по сините и червените линии, цифри
и текст съгласно приложения проект. Проектът
е изложен в район „Надежда“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в район „Надежда“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
6929
5. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 544 по
протокол № 80 от 25.07.2019 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация (ПР) на УПИ V-20, 21 – „За жилищно строителство и подземни гаражи“, кв. 238,
м. Надежда, част 2б, район „Надежда“, по сините
и червените линии, цифри и текст съгласно приложения проект, представляващ неразделна част
от плана за регулация, и режим на застрояване
за преструктуриране на жилищен комплекс за
м. Надежда 2а и 2б, район „Надежда“. Проектът
е изложен в район „Надежда“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в район „Надежда“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
6930
24. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 536 по
протокол № 80 от 25.07.2019 г. на Столичния
общински съвет е одобрен план за улична регулация на улица от о.т. 913 – нова, до о.т. 914 и
свързаното с това изменение на план за регулация на УПИ XIII – ,,За озеленяване и спортни
нужди и мероприятия за геоложка защита“, кв. 7,
м. Кв. Филиповци, и създаване на нов кв. 3, нов
УПИ І – „За озеленяване“, район „Люлин“; изменение на улична регулация от о.т. 912 до о.т. 911
на м. Люлин разширение запад до ул. Банско
шосе, продължението на бул. Царица Йоанна,
район „Люлин“; план за улична регулация от
о.т. 1 – о.т. 19 до о.т. 32 с осигуряване на трасе
на велосипедна и пешеходна, алея. Създаване
на нов УПИ І – ,,За озеленяване“, в нов кв. 1;
създаване на нов УПИ I – „За парк“, в нов кв. 2,
район „Банкя“; план за улична регулация от
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о.т. 1 – о.т. 5 – о.т. 9 до о.т. 912 с осигуряване на
трасе на велосипедна и пешеходна алея на м.
Люлин разширение запад до ул. Банско шосе,
продължението на бул. Царица Йоанна, район
„Люлин“; парцеларен план за осигуряване на
трасе за велосипедна и пешеходна алея от о.т. 32
(по уличната регулация на район „Банкя“) до
о.т. 913; от о.т. 914 до о.т. 1 на м. Люлин разширение запад до ул. Банско шосе, продължението на
бул. Царица Йоанна, район „Люлин“, и надлъжни
профили в обхвата на трасето на велосипедна и
пешеходна алея, представляващи неразделна част
от подробния устройствен план. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215. ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в район „Люлин“ и
район „Банкя“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
7020
27. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 537 по
протокол № 80 от 25.07.2019 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за пътна
връзка и питейно-битов водопровод за поземлен
имот с идентификатор 68134.1322.1, предоставен
на ОП „Столично предприятие за третиране на
отпадъци“, в землището на с. Мрамор, район
„Връбница“, и в землището на с. Требич, район
„Надежда“, съгласно приложения проект. Проектът е изложен в район „Надежда“ и район
„Връбница“. Решението може да бъде обжалвано
по реда на чл 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават по местонахождение на имота
до район „Надежда“ и до район„Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
6931
46. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 388 по
протокол № 78 от 27.06.2019 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) по чл. 16
от ЗУТ на м. Кв. Бенковски – разширение запад,
район „Сердика“, и схеми на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за вертикално
планиране, ВиК и електрификация в обхват: от
север – северната граница на ПИ с идентификатор 68134.523.96 и ул. Напредък; от изток – регулационната линия по действащ регулационен
план на кв. 89, м. Бенковски; от юг – ул. Горна
махала, източна и южна граница на ПИ с идентификатор 68134.523.125 и източна и югозападна
граница на ПИ с идентификатор 68134.523.124; от
запад – полски път с идентификатор 68134.523.38,
указан в проекта със зелен пунктир, по сините и
червените линии, цифри, букви, текст съгласно
приложените проекти. Проектът е изложен в
район „Сердика“. Решението може да бъде об-
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жалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Надежда“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
6932
16. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 545 по
протокол № 80 от 25.07.2019 г. на СОС се одобрява:
1. изменение на плана за регулация на УПИ ХV2552 – „За ТП“, и УПИ ХІІІ – „За ТП“ и терен
за озеленяване, кв. 1, м. Територии, прилежащи
на пътен възел – Околовръстен път – бул. Сливница за обособяване на нови УПИ ХІІІ – „За
озеленяване“, УПИ XV-2687 – „За ТП и КОО“,
УПИ XVII-2251 – „За обществено обслужване“, и
УПИ ХVІІІ – „За техническа инфраструктура“ и
алея, съгласно приложения проект по кафявите
и зелените линии, цифри, текст, зачертавания и
защриховане; 2. изменение на плана за застрояване на м. Територии, прилежащи на пътен
въ зел – Околовр ъс т ен п ът – бул. С л и вн и ца,
кв. 1, нови УПИ XV-2687 – „За ТП и КОО“, и
УПИ ХVІІ-2251 – „За обществено обслужване“,
съгласно приложения проект и без допускане на
намалени разстояния към вътрешнорегулационни
граници, съседни имоти и/или сгради, включително през дъно и през улица. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в район „Връбница“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
6970
5. – Община Айтос на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населеното място за обект: „Реконструкция на
участък от деривация „Камчия-юг“ в района на жп
гара Черноград в землищата на с. Кликач, община
Карнобат, и с. Черноград, община Айтос“. Проектът се намира в дирекция „ТСУРР“ при Община
Айтос. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6871
7. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Кабелна линия ниско напрежение от кабелен
шкаф ШК пред ПИ 37099.42.235, м. Ташлъ Пунар,
с. Кичево, област Варна, до нова РК-3 пред ПИ
37099.42.151 и до електромерно табло тип ТЕПО“,
като част от комплексен проект по чл. 150 от
ЗУТ с териториален обхват: поземлен имот, собственост на Община Аксаково, с идентификатор
37099.42.285 по КК на с. Кичево, община Аксаково,
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с НТП – селскостопански, горски, ведомствен
път. Проектът за подробен устройствен план е
изложен за разглеждане в техническата служба
на Община Аксаково, ет. 4, стая 4. Приемен ден
на техническата служба е всеки вторник от 9 до
12 ч. и от 13 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до кмета на община Аксаково.
6933
390. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на канализация до имот с
идентификатор 04279.12.2, местност Чикуто-Ш.18,
по КК на Благоевград, засягащо и ограничаващо
ползването на имоти с идентификатори 04279.17.1
(за друг вид производствен, складов обект – частна
собственост), 04279.17.2 (за друг вид застрояване – частна собственост), 04279.17.121 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска
собственост) и 04279.35.19 (за друг вид производствен, складов обект – частна собственост) по
КК на Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация Благоевград. Проектът се намира в стая 214
в сградата на Община Благоевград.
6974
69. – Община Варна на основание чл. 28б, ал. 4
от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 120 от
2019 г. и № 121 от 13.08.2019 г. на комисията по
чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед
№ РД-17-7706-215 от 19.06.2017 г. на областния
управител на област с административен център
Варна, са изработени и приети проекти за план
на новообразувани имоти в случаите по § 4к,
ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни
решения) на зони по § 4 ЗСПЗЗ за: местност
Ален мак – землище кв. Виница, гр. Варна, община Варна, селищно образувание по § 4, ал. 2
от ПЗРЗСПЗЗ, относно поземлен имот в ПНИ:
1263, КР 515; местност Боровец-север – землище
кв. Галата, гр. Варна, община Варна, като част от
имотите по този план представляват земеделска
земя, а останалата част попадат в околовръстния
полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2 от
ПЗРЗСПЗЗ, относно поземлени имоти в ПНИ:
№ 2034, 2035, 2944, 2945, 2968, 3333 и 3335, КР 5401;
местност Виница-север – землище кв. Виница,
гр. Варна, община Варна, селищно образувание
по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ, относно поземлени
имоти в ПНИ: 239 и 592, KР 511. Проектите за
изменение са предоставени за разглеждане в Община Варна, ет. 12, стая 1205, отдел „Земеделие“,
дирекция „Общинска собственост, икономика и
стопански дейности“. На основание чл. 28б, ал. 5
от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания и възражения
по проектите до кмета на общината.
7009
3. – Община Велики Преслав на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за
одобрение проект за ПУП – ПП за елементи на
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техническата инфраструктура „Външно ел. захранване, водопровод и канализация до поземлени
имоти в зоната на язовир „Дервиша“ (представляващ ПИ 58222.111.97) по КК на гр. Велики
Преслав, община Велики Преслав, област Шумен“.
Трасето на ел. провода преминава през поземлени имоти с номера 58222.111.96, 58222.111.97,
58222.111.86, 58222.111.90, 58222.111.91, 58222.111.143,
58222 .111.329, 58222 .111.215, 58222 .111.2 50 и
58222.111.472. Дължината на предвиденото трасе
на кабела е 1300,70 м. Трасето на водопровода
започва от съществуващ капта ж „Дервиша“
до проектни хлораторно и изгребна яма в ПИ
58222.111.96 и преминава през поземлени имоти
с номера 58222.111.96, 58222.111.97, 58222.111.472,
5 8 2 2 2 .111. 2 5 0 , 5 8 2 2 2 .111. 21 5, 5 8 2 2 2 .111.143 ,
58222.111.329, 58222.111.90 и 58222.111.80. Дължината на новия проектен водопровод е 1385 м. Новопроектираното трасе на канализацият а преминава през поземлени имоти с номера 58222.111.80,
58222.111.329, 58222.111.143, 58222.111.90, 58222.111.91,
58222.111.86, 58222.111.96 и 58222.111.215. Дължината на новата канализация е 1350,30 м. Проектът е
изложен в Община Велики Преслав, ул. Б. Спиров
№ 58, ет. 2, стая 212. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП за елементи на
техническата инфраструктура до общинската
администрация.
6963
12. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обекти: сградно водопроводно отклонение, проектирано в ПИ 72624.36.11
до ПИ 72624.36.58 – урб. територия за „ПСД“ в
землището на гр. Добрич; кабелна линия 20 kV,
проектирана в ПИ 72624.36.8 и ПИ 72624.36.11 до
ПИ 72624.36.58 – урб. територия за „ПСД“ в землището на гр. Добрич; присъединителен газопровод,
проектиран в ПИ 72624.77.1, ПИ 72624.212.70 и
ПИ 72624.36.11 до ПИ 72624.36.58 – урб. територия
за „ПСД“ в землището на гр. Добрич. Проектът
е изложен в Центъра за услуги и информация
на Община Добрич. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план до общинската администрация – Добрич.
6934
44. – Община гр. Златарица, област Велико
Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е изработен
окончателен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
на гр. Златарица, община Златарица, област Велико Търново. Проектът е на разположение на
заинтересуваните лица в стая № 1 – „Устройство
на територия, кадастър и регулация“, в сградата
на Община Златарица. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересува-
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ните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация,
гр. Златарица.
7039
25. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за обект „Външно ел. захранване на павилион
за търговия на автомобилни гуми, подобект: Кабели 0,4 kV“ за поземлен имот с идентификатор
51500.56.55 по КК на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато. Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП „Инджекьой 2“ в ПИ 51500.56.37,
а трасето на кабела по ПУП – ПП започва на
границата на ПИ 51500.56.37, преминава през ПИ
51500.56.23 с площ 1607 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията – „Земеделска“, и
начин на трайно ползване – „За селскостопански,
горски, ведомствен път“, публична общинска
собственост, продължава в ПИ 51500.56.44 с площ
7572 кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията – „Земеделска“, и начин на трайно
ползване – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, и
завършва в ново ТЕПО на границата на ПИ
51500.56.55 по КК на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато. Дължината на трасето е общо 79,15 м,
като 56,89 м попадат в ПИ 51500.56.23 и 22,26 м
попадат в ПИ 51500.56.44 изцяло в земеделска
територия. Определя се сервитут по 0,6 м от
двете страни спрямо оста на трасето на кабела.
Площите с ограничение са общо 97,26 кв. м,
като 68,31 кв. м попадат в ПИ 51500.56.23 и
28,95 кв. м попадат в ПИ 51500.56.44 изцяло в
земеделска територия. Проектът за ПУП – ПП е
изложен в сградата на общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс № 10, ет. 3, стая 37.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Несебър.
6907
27. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
изработен проект за ПУП – ПП за обект „Външно
ел. захранване на жилищна сграда с магазин за
хранителни стоки, подобект „Кабели 20 kV“ в
поземлен имот с идентификатор 51500.76.34 по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу,
като елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии.
Трасето на кабелите ще започне от кабелни муфи
20 kV в ПИ 51500.503.327 с НТП – „За второстепенна улица“, вид територия – урбанизирана,
публична общинска собственост, ще премине
през: ПИ 51500.503.325 с НТП – „За местен път“,
вид територия – урбанизирана, публична общинска собственост, ПИ 51500.503.328 с НТП – „За
второстепенна улица“, вид територия – урбанизирана, публична общинска собственост; ПИ
51500.75.27 с НТП – „За местен път“, вид територия – територия на транспорта, публична общинска собственост, ПИ 51500.76.41 с НТП – „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, вид
територия – земеделска, общинска собственост,
и завършва в нов БКТП в ПИ 51500.76.34 с
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НТП – „Незастроен имот за жилищни нужди“,
вид територия – урбанизирана, частна собственост. Дължината на трасето на кабела ще бъде
437,23 м, като в земеделска територия ще бъде
140,56 м, а в урбанизирана – 296,67 м. Площите с ограничение ще бъдат 282,860 кв. м в ПИ
51500.76.41 с НТП – „За селскостопански, горски,
ведомствен път“, вид територия – земеделска,
общинска собственост. Определен е сервитут по
1,00 м от двете страни спрямо оста на трасето
на кабела. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
сградата на общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс № 10, ет. 3, стая 37. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Несебър.
6906
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици в м. Стража, землището на гр. Плевен,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на трасе на канализация за
ПИ с идентификатори 56722.701.2433, 56722.701.342,
56722.701.3243, 56722.701.2432,56722.701.340, намиращи се в местността Стража в землището на
гр. Плевен. Проектът се намира в стая № 98 на
общината и може да бъде прегледан от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от деня на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до информационния център при Община
Плевен – зала „Катя Попова“.
6908
14. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе и сервитут на техническата
инфраструктура за обект: „Главен водопровод от
напорен водоем (НВ) „Поморие“ до разпределителната мрежа на гр. Поморие“, като трасето и
сервитутът ще засегнат имоти в землищата на
с. Лъка, с. Каменар и гр. Поморие, както следва:
в землище с. Лъка: ПИ 44425.2.29 – полски път,
о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т, П И
44425.2.36 – пасище, мера, общинска публична
собственост, 44425.2.54 – пасище, мера, собственост на „Трем-Транс“ – ЕООД, ПИ 44425.2.56 – пасища, мера на „Лъка клуб пропърти“ – АД; ПИ
44425.2.99 – полски път, общинска публична
собственост, ПИ 44425.3.88 – пасище, мера на
„Лъка клуб пропърти“ – АД, ПИ 44425.3.89 – пасище, мера, общинска публична собственост, ПИ
44425.3.99 – пасища, мера на Димитър Атанасов
Иванов, ПИ 44425.4.58 – нива на Мила Георгиева Георгиева, ПИ 44425.4.103 – дере, общинска
публична собственост, ПИ 44425.4.105 – трамвайни линии, Министерство на транспорта, ПИ
44425.4.106 – полски път, общинска публична
собственост, ПИ 44425.5.3 – нива на н-ци Марин
Ташев Желев, ПИ 44425.5.9 – нива на н-ци Георги Йорданов Георгиев, ПИ 44425.5.11 – нива на
Стефан Петров Желязков, ПИ 44425.5.17 – нива
на н-ци Георги Андреев Янев, ПИ 44425.5.18 – нива
на Трендафил Илиев Киряков, ПИ 44425.5.19 – Зла-
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тан Жеков Димитров, Руска Тонева Димитрова,
Димитър Жеков Димитров, Иван Жеков Димитров; ПИ 44425.5.20 – нива на Здравко Желев
Кънев; ПИ 44425.5.21 – нива на Васил Господинов
Господинов; ПИ 44425.5.23 – нива на Радка Димитрова Иванова, Живка Димитрова Тодорова,
Николина Димитрова Анестева, Зимбулка Димитрова Тенекеджиева; ПИ 44425.5.73 – нива на
Щерю Стоянов Николов; ПИ 44425.5.90 – нива
н а М а р и й к а Х р и с т о в а Ге р м а н о в а ; П И
44425.5.91 – нива на н-ци Стойка Христова Тенева;
ПИ 44425.5.96 – нива на Димитрина Андонова
Желязкова; ПИ 44425.5.97 – нива на Димитър
Георгиев Асеников; ПИ 44425.5.98 – нива на Крум
Георгиев Асеников; ПИ 44425.5.103 – нива на
Надежда Николова Петкова, Дафина Николова
Ковачева, Славка Николова Димитрова, Стоянка Николова Георгиева, Иван Николов Мицов;
ПИ 44425.5.123 – нива на Станка Тодорова Недялкова; ПИ 44425.5.128 – нива на Димитринка
Георгиева Смилова, Мила Георгиева Георгиева;
ПИ 44425.5.140 – нива на Пенка Тотева Карабелова; ПИ 44425.5.144 – нива на Петър Янков
Колев, ПИ 44425.5.145 – нива на Георги Колев
Петров, Иванка Колева Петрова, н-ци на Добринка Колева Катрафилова; ПИ 44425.5.162 – нива
н а И в а н Го с п о д и н о в К а п с и м а л о в; П И
44425.5.163 – нива на Еленка Господинова Петрова; ПИ 44425.5.164 – нива на Георги Иванов
Капсималов; ПИ 44425.5.170 – нива на н-ци Никола Илиев Хиджев; ПИ 44425.5.171 – нива на
н-ци Петър Илиев Хиджев; ПИ 44425.5.180 – нива
на Марийка Германова Недялкова, Лиляна Костадинова Германова, Цонка Костадинова Вашева, Димитър Георманов Германов, ПИ: 44425.5.203,
44425.5.207, 44425.5.209 – полски пътища, общинска публична собственост; ПИ 44425.5.210 – територии на водостопански, хидромелиоративни
съоръжения на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, ПИ 44425.7.23 – пасище, мера на
Боян Валериев Токушев, Диляна Валериева Токушева; ПИ 44425.7.24 – пасище, мера на н-ци
Василка Христова Дракопулова; ПИ 44425.7.25 – пасище, мера на н-ци Атанас Щерев Михов, Румяна Иванова Иванова, Живка Стоянова Иванова;
ПИ 44425.7.26 – пасище, мера на н-ци Анастасия
Василева Вълкова, н-ци Александър Василев
Колев; ПИ 44425.7.121 – пасище, мера на Анастасия Илиева Манолова; ПИ 44425.7.129 – полски
п ът, о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т, П И
44425.7.133 – пасище, мера, общинска публична
собственост, ПИ 44425.8888.9901 – други жилищни терени, населено място – с. Лъка; в землище
с. Каменар: ПИ 35691.6.31 – пасище, мера, общинска публична собственост, ПИ 35691.6.42 и ПИ
35691.6.75 – полски пътища, общинска публична
собственост, ПИ 35691.6.186 – пасище, мера на
н-ци Георги Николов Арнаудов, ПИ 35691.6.187 – пасище, мера на н-ци Ставри Костадинов Андонов,
ПИ 35691.6.188 – пасище, мера на н-ци Димитър
Василев Димитров-Самоковлиев, ПИ
35691.6.189 – пасище, мера на н-ци Лазар Трайков
Пекмезчиев, н-ци Георги Трайков Пекмезчиев,
ПИ 35691.6.190 – пасище, мера на н-ци Ангел
Петров Влахов, ПИ 35691.6.191 – пасище, мера
н а н - ц и П е т ъ р Ге о р г и е в Те т р а д о в , П И
35691.6.192 – пасище, мера на н-ци Щерион Николов Янев, ПИ 35691.6.193 – пасище, мера на
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н-ци Андрей Велизаров Ненов, ПИ 35691.6.194 – пасище, мера на н-ци Демостен Василев Димов,
ПИ 35691.6.195 – пасище, мера на н-ци Дионис
Василев Дурев, ПИ 35691.6.196 – пасище, мера
на н-ц и Д и м и т ър К и ров К арафез л иев, ПИ
35691.6.197 – пасище, мера на н-ци Никола Иванов Кушалиев, ПИ 35691.6.198 – пасище, мера на
н-ци Алекси Адамов Духалов, ПИ 35691.6.199 – пасище, мера на н-ци Симеон Христов Георгиев,
ПИ 35691.8.38 – нива на Никола Георгиев Кавалджиев, ПИ 35691.8.45 – нива на Училищно настоятелство – с. Каменар, ПИ 35691.8.58 – нива на
н - ц и В е л и к а Ге о р г и е в а Б а р б у т о в а , П И
35691.8.59 – нива на „Д-р Преслав“ – ЕООД, ПИ
35691.8.60 – нива на н-ци Иван Георгиев Барбутов,
ПИ 35691.8.61 – нива на н-ци Илия Иванов Препеченлиев, ПИ 35691.8.62 – нива на Анастасия
Илиева Манолова, ПИ 35691.8.76 – нива на Николинка Иванова Кирова, ПИ 35691.8.90 – нива
на Янко Стойков Стойков, ПИ 35691.8.91 – нива
на Анастасия Стойкова Станоева, ПИ 35691.8.103
и ПИ 35691.8.104 – ниви, общинска частна собственост; ПИ 35691.8.120 – нива на Анастасия
Тодорова Николова, ПИ 35691.8.121 – нива на
Виолета Тодорова Ковачева, ПИ 35691.8.142 – нива
на Петранка Илиева Тодорова, Ангелина Илиев а И в а н о в а , Пе т ъ р А н г е ло в И в а н о в; П И
35691.8.143 – нива на Цонка Неделчева Георгиева,
Марийка Иванова Георгиева, Щелияна Неделчева Даскалова, Соня Радкова Панайотова; ПИ
35691.8.144 – нива на Станислав Пламенов Иванов,
Димитър Пламенов Иванов, ПИ 35691.8.145 – нива
на Димитрина Иванова Илиева, Марийка Василева Тодорова, Димчо Георгиев Илиев, Иванка
Георгиева Илиева, Здравка Иванова Капралска,
Фотинка Василева Христова; ПИ 35691.8.153 и
ПИ 35691.8.154 – полски пътища, общинска публична собственост; ПИ 35691.22.207 – трамвайни
л и н и и, д ърж а вна час т на собс т венос т – Д П
„ Н К Ж И “; в зем л и ще гр. Пом ор и е: П И
57491.6.336 – лозови насаждения на „Континентал
Ентърпрайсиз“ – ЕООД, ПИ 57491.6.338 – лозови
насаждения на Тошко Каменов Каменов, Иван
Ганчев Ралев, ПИ 57491.6.348 – лозови насаждения
на Екатерини А нгелос Тукматси, ПИ
57491.6.349 – лозови насаждения на н-ци Паруш
Щерионов Бояджиев, ПИ 57491.6.351 – лозови
насаждения на Траянка Иванова Байчева; ПИ
57491.6.497 – лозови насаждения на Илия Ралев
Димитров, ПИ 57491.6.519 – нива на Атанас Димитров Чапаров, ПИ 57491.6.520 – лозови насажден и я на Недел чо Жеков Пе т ров, ПИ
57491.6.547 – нива на Олимпия Михайлова Янкова, ПИ 57491.6.616 – нива на Драгни Щерионов
Драгнев, ПИ 57491.6.638 – лозови насаждения на
„Кон т и нен та л Ен т ърп ра йсиз“ – ЕООД , П И
57491.6.662 – нива на Марийка Аргирова Митева,
ПИ 57491.6.663 – нива на Донка Аргирова Друмева, ПИ 57491.6.664 – нива на Светла Георгиева
О ф и л о в а , Д о р а Ге о р г и е в а И в а н о в а , П И
57491.6.703 – нива на Александър Леонидов Луков,
ПИ 57491.6.735 – нива на Марийка Калоянова
Панайотова, ПИ 57491.6.736 – лозови насаждения
на Дими т ър К а лоянов К ара дърлиев, ПИ
57491.6.741 – лозови насаждения на Иван Лазаров
Тонозлиев, ПИ 57491.6.742 – лозови насаждения
на Димитър Лазаров Тонозлиев, ПИ 57491.6.744 –
полски път, общинска публична собственост, ПИ
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57491.6.775 – лозови насаж дения на К ирилка
Илиева Хлебарова, ПИ 57491.6.834 – лозови насаждения на „Плеона – Неделчо Георгиев“ ЕТ,
„К р аус Ви н я рд “ – ЕООД , П И: 57491.6.8 49,
57491.6.855, 57491.6.857 – полски пътища, публична общинска собственост; ПИ 57491.7.383 – линии
на метро, държавна частна собственост, ПИ
57491.7.422 – трамвайни линии, ДП „НКЖИ“, ПИ
57491.14.28 – нива на Анна Василева Василева,
ПИ 57491.14.29 – лозови насаждения на Ангел
Димитров Гуджуков, ПИ 57491.14.33 – овощни
нас а ж ден и я на Па вел Хрис т ов Та ков, П И
57491.14.35 – лозови насаждения на н-ци Атанас
Николов Попов, ПИ 57491.14.36 – лозови насаждения на Павел Димитров Паспалев, Ленко
Димитров Паспалев, ПИ 57491.14.37 – лозови
насаждения на Василка Захариева Мищенкова,
Щерион Захариев Пулакиев, Стамат Захариев
Пулакиев, ПИ 57491.14.38 – лозови насаждения
на Смарагда Костакева Михалева, ПИ
57491.14.40 – лозови насаждения на н-ци Георги
Илиев Станев, ПИ 57491.14.42 – лозови насаждения на Елена Костадинова Кафадарова, ПИ
57491.14.52 – лозови насаждения на София Андрова Чернева, ПИ 57491.14.53 – лозови насаждения на н-ци Никола Михайлов Страволемов, ПИ
57491.14.54 – лозови насаждения на Елена Апостолова Апостолова, Дора Апостолова Кестила,
ПИ 57491.14.55 – лозови насаждения на Георги
Стефанов Стоев, ПИ 57491.14.56 – лозови насажд ен и я н а н-ц и М и л а н М и т ев И л и ев, П И
57491.14.57 – нива на Георги Стефанов Стоев, ПИ
57491.14.263 – Петя Ангелова Георгиева, Хрисула
Зафирова Зафирова, н-ци на Зафир Ставрев Палапешков, ПИ 57491.14.308 – нива на Райчо Владимиров Стаменов, ПИ 57491.14.372 – лозови
насаждения на н-ци Спиро Янков Стоев, ПИ
57491.14.376 – лозови насаждения на Атанас Георгиев Гьонев, ПИ 57491.14.377 – лозови насаждения на Магда Стоянова Опичкова-Димова, ПИ
57491.14.397 – нива на Елисавета Стаматова Искренова, ПИ 57491.14.398 – нива на Сийка Стаматова Косева, ПИ 57491.14.439 – лозови насажден и я н а Ге орг и Г ри г ор ов К а м бу р ов, П И
57491.14.521 – нива на Василка Георгиева Кънева,
Одисей Георгиев Токалиев, ПИ 57491.14.523 – лозови насаждения на Христо Михайлов Скуджов,
ПИ 57491.14.524 – лозови насаждения на Нина
Василева Пеевска, ПИ 57491.14.560 – лозови нас а ж д е н и я н а „Та н и т а -Т “ – О ОД , П И
57491.14.592 – овощни наса ж дени я на Марко
Паскалев Баджев, ПИ 57491.14.593 – лозови нас а ж д ен и я н а Ге о рг и М а но лов Лу ков, П И
57491.14.624, ПИ 57491.14.630, ПИ 57491.14.649 – полски пътища, общинска публична собственост,
ПИ 57491.14.775, ПИ 57491.14.776, ПИ 57491.14.779
и ПИ 57491.14.780 – индивидуално застрояване,
общинска частна собственост, ПИ 57491.14.781 – индивидуално застрояване на Васил Сотиров Иванов, ПИ 57491.15.14 – нива на Съба Христова
Маринова, ПИ 57491.15.111 – територии на водо
стопанск и, хидромелиоративни съоръжени я,
общинска публична собственост, ПИ 57491.21.10,
ПИ 57491.21.11 и ПИ 57491.21.13 – полски пътища,
о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т, П И
57491.21.304 – пътища I клас, държавна публична
собственост, ПИ 57491.21.306 – линии на метро,
държавна частна собственост, ПИ 57491.512.1 – пус-
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т е е щ и н е о б р а б о т в а е м и з е м и н а МО, П И
57491.512.2 – производство на строителни материали и стъкло, собственост на „Алас спект ъ р “ – О ОД , П И 5 7 4 9 1 . 51 2 . 4 – н и в а н а
„Трем“ – ЕООД, ПИ 57491.512.5 – пасище, мера
на Амалия Янева Фотева, ПИ 57491.512.7 – други
промишлени територии на Димитър Атанасов
Севастиянов, ПИ 57491.512.8, ПИ 57491.512.9, ПИ
57491.512.10 – полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.518.2 – нива на Венелин
Петров Йорданов, ПИ 57491.518.4 – нива на Яни
Драков Драков, ПИ 57491.518.28 – пасище, мера,
общинска частна собственост, ПИ 57491.518.39 –
полски път, общинска публична собственост.
Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на
Община Поморие, ул. Солна № 5. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по проекта до Община Поморие в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6989
72. – 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 външно електрозахранване на семеен хотел с
ресторант в УПИ І-207009, с. Стефаново, община
Радомир, област Перник. С настоящия проект се
предвижда ново трасе на подземен кабел. Трасето
и сервитутите към него минават през следните поземлени имоти: 69239.83.156, 69239.83.9, 69239.83.14,
69239.83.15, 69239.83.16, 69239.83.17, 69239.83.118,
69239.83.19, 69239.180.4, 69239.180.5, 69239.180.6,
69239.180.14, 69239.180.1, 69239.207.4, 69239.207.5,
69239.207.9, 69239.207.10 и 69239.207.13 по КК за
землището на с. Стефаново и ПИ 24832.10.285,
24832.10.130 и 24832.10.6 по КК за землището на
с. Друган, община Радомир, област Перник.
6910
11. – Община с. Сатовча, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изработен проект
за ПУП – ПП (парцеларен план) за промяна на
трасето на въздушен ЕП 20 kV в землището на
с. Кочан. Проектът се намира в техническата служба при общинската администрация – с. Сатовча,
ул. Тодор Шопов № 37, ет. 2, стая № 7, и може
да се прегледа от заинтересованите граждани.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – с. Сатовча.
6965

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 от ЗУТ обявява, че е постъпило
оспорване от Антони Антониев Средков против
Решение № 32 от 13.04.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, в частта му, засягаща поземлени имоти с идентификатори № 07079.10.107,
07079.10.108, 07079.10.119 по КК и КР на гр. Бургас,
собственост на жалбоподателя. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
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в производството в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда със
съдържание съобразно чл. 218, ал. 2 от ЗУТ. По
оспорването е образувано адм. дело № 1866/2019 г.
по описа на Административния съд – Бургас.
6925
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че в Административния съд – Варна,
е образувано адм. дело № 2192/2019 г. по описа
на съда, ХХХІV състав, по протест на прокурор
при Окръжна прокуратура – Варна, против чл. 30,
ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 30, ал. 4, чл. 30, ал. 5
(в частта относно установения 15-дневен срок)
и ал. 6 (в частта относно установения едномесечен срок), чл. 109, ал. 16, предл. първо и чл. 109,
ал. 17 от Наредбата за управление на отпадъците на община Девня, приета от Общинския
съвет – гр. Девня, с Решение № 482 по протокол
№ 50 от 17.12.2014 г. Производството по делото е
насрочено за 7.11.2019 г. от 9,30 ч.
6941
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Враца, с което е
протестирана разпоредбата на чл. 59, ал. 2, ал. 3,
т. 2 и чл. 81 от Наредба № 1 за обществения ред
на територията на община Оряхово, приета с
Решение № 169 по протокол № 19 от 29.09.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Оряхово, по което е
образувано адм. дело № 609/2019 г. по описа на
АдмС – Враца, насрочено за 10.12.2019 г. от 10,30 ч.
6942
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпила жалба от Димитър
Недялков Димитров и Вярка Иванова Димитрова,
двамата от с. Александрия, община Крушари, област Добрич, срещу Решение № 7/64 от заседание
на Общинския съвет – с. Крушари, проведено
на 30.05.2019 г., с което не е одобрен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация на УПИ І и ІІ в кв. 25 и на УПИ І,
кв. 25а, както и проект на подробен устройствен
план – план за застрояване на новообразувани
УПИ в кв. 25, Стопански двор на с. Александрия.
По искането е образувано адм. д. № 509/2019 г.
по описа на Административния съд – Добрич,
насрочено за 29.10.2019 г. от 10 ч.
6960
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Паско Тошев Запрянов на т. 71 от приложение
№ 1 към чл. 47 от Наредба № 1 от 20.02.2003 г.
за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Черноочене, приета с Решение № 3 от
20.02.2003 г. на Общинския съвет – с. Черноочене.
По оспорването е образувано административно
дело № 304/2019 г. по описа на Административния съд – Кърджали. Същото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
23.10.2019 г. от 10,50 ч.
6985
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Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпил протест на Живко Пенев – прокурор
при Окръжна прокуратура – Пазарджик, подаден
против Наредбата за управление на отпадъците
на територията на община Брацигово, относно
следните разпоредби: чл. 28, ал. 2, 3, 5 и 6; чл. 34,
ал. 1 в частта относно „събиране“ и ал. 2; чл. 35,
ал. 1, чл. 38, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 в частта относно
„събиране“ и чл. 37, ал. 5 в частта относно „събиране и транспортиране“. По протеста е образувано административно дело № 888 по описа на
Административния съд – Пазарджик, за 2019 г.
6986
Административният съд – Пазарджик, ХІ
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, подаден против чл. 1, ал. 1, т. 2 от
приложение към чл. 27, ал. 2 от Наредбата за цялостна организация по поемането, обслужването
и управлението на общински дълг на Община
Ракитово, приета с Решение № 657 от 26.09.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Ракитово, в частта
„...включително и при поемането на краткосрочен
дълг чрез рамково споразумение...“. По протеста
е образувано адм. д. № 956/2019 г. по описа на
Административния съд – Пазарджик.
6943
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 22,
ал. 2; чл. 44; чл. 46, ал. 2, т. 5 и чл. 54, ал. 1, 2 и
4 от Наредбата за управление на дейностите по
отпадъците на територията на община Долна Митрополия, приета с Решение № 688 от 31.07.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Долна Митрополия,
по който е образувано адм. дело № 901/2019 г.
по описа на Административния съд – Плевен.
6987
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при ОП – Русе, срещу разпоредбите на чл. 17
в частта „…събиране, транспортиране…“, глава
пета „Административно-наказателни разпоредби“ – чл. 45, 46, 47, 48, 49 и 51 от Наредбата за
управление на отпадъците на територията на
община Сливо поле, област Русе, приета с Решение № 538 по протокол № 46 от 27.03.2007 г.
на ОбС – Сливо поле, изменена с Решение № 176
по протокол № 17 от 21.12.2012 г. По жалбата
е образувано адм. дело № 546/2019 г. по описа
на Административния съд – Русе, IІІ състав,
насрочено за 23.10.2019 г. от 10,30 ч. Оспорваща
страна по делото е прокурор от Окръжна прокуратура – Русе.
6961
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при ОП – Русе, срещу разпоредбите на чл. 17,
ал. 2, т. 1 – 5, ал. 3, 4 и 5, чл. 66, ал. 7 в частта
относно „…събиране, транспортиране…“, чл. 83,
ал. 2, предл. 1 и ал. 3, предл. 1 от Наредбата за
управление на отпадъците на територията на об-
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щина Бяла, област Русе, приета с Решение № 52
по протокол № 7 от 29.01.2016 г. на ОбС – Бяла.
По жалбата е образувано адм. д. № 511/2019 г.
по описа на Административния съд – Русе, IІІ
състав, насрочено за 23.10.2019 г. от 10,30 ч. Оспорваща страна по делото е прокурор от Окръжна
прокуратура – Русе.
6962
Районният съд – Бяла Слатина, призовава в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Икечуку Ламберт Амамс с
адрес в Република България – Благоевград, област
Благоевград, ул. Алеко Константинов № 7, ет. 3,
ап. 8, да се яви в деловодството на Районния
съд – Бяла Слатина, ул. Димитър Благоев № 85,
стая № 101, за да получи препис от исковата
молба и приложенията, подадена срещу него от
Петя Веселинова Петрова, съобщение по чл. 131
ГПК и препис от разпореждане от 2.05.2019 г. по
предявен иск с правно основание чл. 132, ал. 1,
т. 2 от СК, за разглеждането на което е образувано гр.д. № 500/2019 г. по описа на Районния
съд – Бяла Слатина, гражданска колегия, втори
състав. В случай че ответникът не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6944
Разложкият районен съд уведомява по гр.д.
№ 264/2019 г. Ан Кетъуел, гражданка на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия,
родена на 31.10.1951 г. в гр. Рипън, Обединено
кралство, притежаваща паспорт № 542309605,
издаден на 17.02.2017 г., валиден до 17.02.2027 г.,
от паспортна служба на Обединеното кралство,
с постоянен адрес: Кингуд, Маркингтън, Хероу
гейт, Йоркшир HG3 3NT, Обединено кралство
Великобритания и Северна Ирландия, че може в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да получи книжата по делото в канцеларията на Районния съд – Разлог – стая № 4,
както и да посочи адрес в страната, на който да
бъде призована по делото.
6988
Районният съд – Русе, гр. колегия, ХІ състав,
уведомява Окан Челик, роден на 8.02.1996 г. в
Газиантеп, Турция, гражданин на Република
Турция, че в двуседмичен срок от обнародване
на настоящото обявление в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ следва да се яви в
канцеларията на Русенския районен съд – Русе,
ул. Александровска № 57, в качеството на ответник по гр. дело № 4687/2019 г. по описа на съда, за
да получи препис от исковата молба, депозирана
от Ива Руменова Челик, приложените към нея
писмени доказателства и разпореждане по чл. 131
от ГПК. Ако в указания срок ответникът не се
яви, за да получи преписи от исковата молба и
приложенията, или не посочи съдебен адрес, делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от
ГПК и ще му бъде назначен особен представител.
6979
Софийският районен съд, 92 състав, призовава
Флямур Души, роден на 16.08.1992 г., без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република
България, който има качеството на ответник
по гр.д. № 38802/2018 г. по описа на СРС, ІІІ
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ГО, 92 състав, образувано по предявен от Надя
Цветанова Митева, ЕГН 8401266611, от София,
ул. 520-а № 26, иск с правно основание чл. 49,
ал. 1 от СК за прекратяване на сключения между
тях граждански брак поради настъпило дълбоко
и непоправимо разстройство, като се укаже на
същия, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, за връчване на книжата
по делото. Ответникът следва да посочи съдебен
адресат в страната, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6945
Софийският районен съд, 92 състав, призовава
Щефан Ханс-Йорген Торнау, роден на 10.10.1966 г.,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
Република България, който има качеството на
ответник по гр.д. № 32471/2019 г. по описа на
СРС, ІІІ ГО, 92 състав, образувано по предявен от
Вивиен Зита Торнау, ЕГН 0052236692, от София,
ж.к. Хаджи Димитър, бл. 137, вх. А, ет. 7, ап. 19,
иск с правно основание чл. 144 от СК за издръжка, като се укаже на същия, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО,
за връчване на книжата по делото. Ответникът
следва да посочи съдебен адресат в страната, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6946
Софийският районен съд, 149 състав, призовава
в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ Хишам Ел Хаки,
с неизвестен адрес в Република България, да се
яви в канцеларията на Софийския районен съд,
ІІІ гр. отделение, 149 състав, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 54, да получи препис от исковата
молба и приложенията по гр. д. № 65702/2018 г.,
подадена от Яна Емануилова Динева, с правно
основание чл. 49 от Семейния кодекс, както и да
подаде писмен отговор. В случай че не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител.
6947
Софийският районен съд, III гр. отделение,
86 състав, призовава Сандра Корковски, родена
на 11.11.1975 г., гражданка на САЩ, без регистрация и постоянен адрес в Република България, с
неизвестен адрес в чужбина, като ответница по
гр. д. № 19160/2019 г. по описа на Софийския районен съд, ГО, 86 гр. с-в, да се яви в двуседмичен
срок, считано от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“, в съда за получаване на
съобщение по чл. 131 от ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея, предявена от
Павел Стоев Тенев, както и да посочи съдебен
адрес в страната. При неявяване книжата ще се
смятат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6948
Софийският районен съд, III гр. отделение,
86 състав, призовава Маркус Виндиш, роден на
23.11.1977 г., гражданин на Австрия, без регистрация и постоянен адрес в Република България,
с неизвестен адрес в чужбина, като ответник по
гр. д. № 11862/2019 г. по описа на Софийския ра-
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йонен съд, ГО, 86 гр. с-в, да се яви в двуседмичен
срок, считано от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“, в съда за получаване на
съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея, предявена от Нона
Йорданова Николова, както и да посочи съдебен
адрес в страната. При неявяване книжата ще се
смятат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6949
Софийск и ят районен съд, г р. отделение,
54 състав, призовава Стела Петрова Москова с
последен адрес: София, ул. Харманлийско въстание № 5, да се яви в съда на 11.10.2019 г. в 11 ч.
като ответник по гражданско дело № 11018/2006 г.
по описа на СРС, 54 състав, заведено от Марко
Цанев Марков. Лицето да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6950
Софийският районен съд, III гр. отделение,
80 състав, по гр. д. № 6290/2019 г. кани държателя
на следните временни удостоверения: Временно
удостоверение № 7, емисия 1998 г., брой акции
41 820, обикновени, поименни, с право на глас
в общото събрание на акционерите на „Пазар
за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен,
с номера от 1431 до 43250, включително, всяка
с номинална стойност 10 лв., на обща стойност
418 200 лв., дата на вписване 26.05.1998 г.; Временно удостоверение № 1, емисия 1999 г., брой
акции 31 250, обикновени, поименни, с право на
глас в общото събрание на акционерите на „Пазар
за плодове, зеленчуци и цветя“ – AД, Сливен,
с номера от 1 до 31250, включително, всяка с
номинална стойност 10 лв., на обща стойност
312 500 лв., дата на вписване 21.06.1999 г.; Временно удостоверение № 3, емисия 1999 г., брой
акции 30 000, обикновени, поименни, с право на
глас в общото събрание на акционерите на „Пазар
за плодове, зеленчуци и цветя – АД, Сливен, с
номера от 31426 до 61425, включително, всяка с
номинална стойност 10 лв., на обща стойност
300 000 лв., дата на вписване 9.07.1999 г.; Временно
удостоверение № 4, емисия 1999 г., брой акции
17 282, обикновени, поименни, с право на глас
в общото събрание на акционерите на „Пазар
за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен,
с номера от 61426 до 78707, включително, всяка
с номинална стойност 10 лв., на обща стойност
172 820 лв., дата на вписване 17.08.1999 г.; Временно удостоверение № 7, емисия 1999 г., брой
акции 4000, обикновени, поименни, с право на
глас в общото събрание на акционерите на „Пазар
за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с
номера от 89243 до 93242, включително, всяка
с номинална стойност 10 лв., на обща стойност
40 000 лв., дата на вписване 4.11.1999 г.; Временно
удостоверение № 8, емисия 1999 г., брой акции
4500, обикновени, поименни, с право на глас в
общото събрание на акционерите на „Пазар за
плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с
номера от 93243 до 97742, включително, всяка
с номинална стойност 10 лв., на обща стойност
45 000 лв., дата на вписване 15.11.1999 г.; Временно
удостоверение № 9, емисия 1999 г., брой акции
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2622, обикновени, поименни, с право на глас в
общото събрание на акционерите на „Пазар за
плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с
номера от 97743 до 100346, включително, всяка
с номинална стойност 10 лв., на обща стойност
26 220 лв., дата на вписване 8.12.1999 г.; Временно
удостоверение № 10, емисия 1999 г., брой акции
12 500, обикновени, поименни, с право на глас
в общото събрание на акционерите на „Пазар
за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с
номера от 100365 до 112864, включително, всяка
с номинална стойност 10 лв., на обща стойност
125 000 лв., дата на вписване 17.12.1999 г.; Временно удостоверение № 11, емисия 1999 г., брой
акции 10 000, обикновени, поименни, с право
на глас в общото събрание на акционерите на
„Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД,
Сливен, с номера от 112865 до 122864, включително, всяка с номинална стойност 10 лв.,
на обща стойност 100 000 лв., дата на вписване 28.12.1999 г.; Временно удостоверение № 4,
емисия 2000 г., брой акции 14 875, обикновени,
поименни, с право на глас в общото събрание на
акционерите на „Пазар за плодове, зеленчуци и
цветя“ – АД, Сливен, с номера от 1477 до 16351,
включително, всяка с номинална стойност 10 лв.,
на обща стойност 148 750 лв., дата на вписване
30.08.2000 г., собственост на Министерството на
земеделието, храните и горите, да заяви по настоящото дело правата си върху тези временни
удостоверения най-късно до откритото съдебно
заседание, насрочено на 18.09.2019 г. от 11,30 ч.,
когато ще се разгледа молбата на Министерството
на земеделието, храните и горите за обезсилване
на тези удостоверения. В случай че в указания
срок държателят не заяви своите права, ценните
книги ще бъдат обезсилени. Заповядва да не се
издават акции и да не се извършват плащания
по гореописаните ценни книги. Указанието, че
всяко лице, което претендира права върху временните удостоверения, най-късно до датата на
откритото съдебно заседание на 18.09.2019 г. от
11,30 ч. може да заяви права по нея.
6951
Софийският районен съд, 120 състав, призовава в съда ответниците Моше Илан Залингер
с адрес ул. Странджа № 35, Нисим Ардити с
адрес ул. Странджа № 35, Йоланда Ардити с
адрес ул. Странджа № 35, Паола Ардити с адрес ул. Странджа № 35, Ема Бокара с адрес
ул. Странджа № 35, Нурит Илан Зелингер с
адрес ул. Странджа № 35, да се явят в съда като
ответници по гр.д. № 66190/2018 г., заведено от
„Глобъл Офшор Инвестмънтс“ – ЕООД, и да
получат книжа – препис от исковата молба и
приложенията към същата, както и разпореждане
по чл. 130 от ГПК по делото.
6952
Софийският районен съд, І гр. отделение,
48 състав, е образувал гр.д. № 3592/2017 г. по искове
с правно основание чл. 430, ал. 1 и 2 от ТЗ срещу
Хюсеин Мохамед Хюсеин, роден на 7.01.1963 г.,
с дипломатическа карта № 760100702, издадена
на 14.07.2011 г. от МВнР, който като ответник в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подаде писмен отговор по реда
на чл. 131 от ГПК на исковата молба, след като
получи препис от исковата молба и приложенията
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към нея, които се намират в деловодството на
съда, като следва да посочи и съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6953
Софийският районен съд, ІІІ ГО, 91 състав,
е образувал гр. д. № 78222/2018 г. за „Бристоун
Лимитед“. Насрочва делото в открито съдебно
заседание на 2.10.2019 г., 11,30 ч., за когато да
се призове молителят и „Комфорт“ – АД, със
седалище София, бул. Ботевградско шосе № 260,
с препис от настоящата заповед. Кани държателя
на: 1) Временно удостоверение серия АА 001/
10 октомври 2003 г. за 22 457 бр. поименни
акции; 2) Временно удостоверение серия А А
0 02/10 ок т ом ври 20 03 г. за 5 бр. пои мен н и
акции; 3) Временно удостоверение серия А А
006/10 октомври 2003 г. за 8586 бр. поименни
акции; 4) Временно удостоверение серия А А
011/10 октомври 2003 г. за 100 000 бр. поименни
акции; 5) Временно удостоверение серия А А
012/10 октомври 2003 г. за 100 000 бр. поименни
акции; 6) Временно удостоверение серия А А
013/10 октомври 2003 г. за 100 000 бр. поименни
акции; 7) Временно удостоверение серия А А
014/10 октомври 2003 г. за 100 000 бр. поименни
акции; 8) Временно удостоверение серия А А
016/10 октомври 2003 г. за 10 000 бр. поименни
акции; 9) Временно удостоверение серия A A
020/10 октомври 2003 г. за 4000 бр. поименни
акции; 10) Временно удостоверение серия АА
024/10 октомври 2003 г. за 500 бр. поименни
акции; 11) Временно удостоверение серия АА
025/10 октомври 2003 г. за 500 бр. поименни
акции; 12) Временно удостоверение серия АА
027/10 октомври 2003 г. за 400 бр. поименни
акции; 13) Временно удостоверение серия АА
028/10 октомври 2003 г. за 200 бр. поименни
акции; 14) Временно удостоверение серия АА
030/10 октомври 20 03 г. за 80 бр. поименни
акции; 15) Временно удостоверение серия АА
033/10 ок томври 20 03 г. за 60 бр. поименни
акции; 16) Временно удостоверение серия АА
034/10 октомври 2003 г. за 40 бр. поименни акции;
17) Временно удостоверение серия АА 037/10 октомври 2003 г. за 9 бр. поименни акции; 18) Временно удостоверение серия АА 039/10 октомври
2003 г. за 7 бр. поименни акции; 19) Временно
удостоверение серия АА 040/10 октомври 2003 г.
за 5 бр. поименни акции на името на „Бристоун
Лимитед“ – регистрирано в Хонг Конг дружество,
представлявано от Александър Анатолиевич Королев, пълномощник на директора Иу Кин Кеунг,
в дружеството „Комфорт“ – АД, София, с ЕИК
102089276, да заяви правата си върху временните
удостоверения най-късно в откритото съдебно
заседание, насрочено за 2.10.2019 г., 11 ч., когато
ще се разгледа молбата на „Бристоун Лимитед“
за обезсилване на ценните книжа. В случай, че в
указания срок държателят не заяви своите права,
ценните книги ще бъдат обезсилени. Заповядва да
не се издават акции и да не се извършва плащане
по гореописаната ценна книга.
6954
Софийският районен съд, 167 състав, І ГО,
уведомява лицето Марина Петросовна Войнова,
с последен адрес: София, ж.к. Младост 1 № 103,
вх. Б, ап. 4, сега с неизвестен адрес, че е образувано
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гр.д. № 54796/2018 г. по искова молба, подадена
от „Топлофикация – София“ – ЕАД, във връзка с
което указва на ответника, че следва в едномесечен срок да подаде писмен отговор, който следва
да съдържа: 1. посочване на съда и номера на
делото; 2. името и адреса на ответника, както и
неговия законен представител или пълномощник,
ако има такива; 3. становище по допустимостта и основателността на иска; 4. становище по
обстоятелствата, на които се основава искът; 5.
възраженията срещу иска и обстоятелствата, на
които те се основават; 6. подпис на лицето, което подава отговора. Указва на ответника, че в
отговора на исковата молба е длъжен да посочи
доказателствата и конкретните обстоятелства,
които ще доказва с тях, както и да представи
всички писмени доказателства, с които разполага.
Указва на ответника, че ако в установения срок
не подаде писмен отговор, не вземе становище,
не направи възражения, не оспори истинността
на представен документ, не посочи доказателства, не представи писмени доказателства или не
упражни правата си: да предяви насрещен иск,
инцидентен установителен иск или да привлече
трето лице – помагач, той губи възможността да
направи това по-късно, освен ако пропускът се
дължи на особени непредвидени обстоятелства.
Указва на ответника, че ако не представи в срок
отговор на исковата молба и не се яви в първото
заседание по делото, без да е направил искане за
разглеждането му в негово отсъствие, съдът може
да постанови неприсъствено решение по искане на
ищеца. Указва на ответника, че съгласно чл. 40,
ал. 1 от ГПК страната, която живее или замине
за повече от един месец в чужбина, е длъжна
да посочи лице в седалището на съда, на което
да се връчват съобщенията – съдебен адресат,
ако няма пълномощник по делото в Република
България. Същото задължение имат законният
представител, попечителят и пълномощникът на
страната. Съгласно чл. 40, ал. 2 от ГПК, когато
лицата по ал. 1 не посочат съдебен адресат, всички
съобщения се прилагат към делото и се смятат
за връчени. За тези последици страната следва
да се счита предупредена от съда с получаване
на настоящото съобщение. Съгласно чл. 50, ал. 1
и 2 от ГПК мястото на връчване на търговец и
на юридическо лице, което е вписано в съответния регистър, е последният посочен в регистъра
адрес, а ако лицето е напуснало адреса си и в
регистъра не е вписан новият му адрес, всички
съобщения се прилагат по делото и се смятат за
редовно връчени. Съгласно чл. 119, ал. 3 от ГПК
възражение за местна неподсъдност на делото пред
Софийския районен съд може да се направи само
от ответника и най-късно в срока за отговор на
исковата молба, като едновременно с възражението трябва да се представят и доказателства в
негова подкрепа.
6955
Софийският районен съд, гражданска колегия,
ІІ гражданско отделение, призовава Аруп Пракаш Чатърджи, поданик на Великобритания, без
вписан постоянен и настоящ адрес в страната и с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.12.2019 г.
от 14 ч. в сградата на Софийския районен съд в
София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, ет. 2, зала № 15,
за разглеждане на гр. д. № 60139/2018 г. по описа
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на Софийския районен съд, 55 състав, образувано от „Топлофикация София“ – ЕАД, по което
същият е ответник.
6971
Софийският районен съд, гражданска колегия,
ІІ гражданско отделение, призовава Гари Джон
Дъфи, гражданин на Ирландия, без вписан постоя
нен и настоящ адрес в страната и с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 12.12.2019 г. от 14 ч.
в сградата на Софийския районен съд в София,
бул. Цар Борис ІІІ № 54, ет. 2, зала № 15, за разглеждане на гр. д. № 87475/2017 г. по описа на
Софийския районен съд, 55 състав, образувано от
„Топлофикация София“ – ЕАД, по което същият
е ответник.
6972
Софийският районен съд, гражданска колегия,
ІІ гражданско отделение, призовава Маргарет
Мари Дъфи, гражданка на Ирландия, без вписан
постоянен и настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.12.2019 г.
от 14 ч. в сградата на Софийския районен съд в
София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, ет. 2, зала № 15,
за разглеждане на гр. д. № 87475/2017 г. по описа
на Софийския районен съд, 55 състав, образувано от „Топлофикация София“ – ЕАД, по което
същата е ответница.
6973

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
97. – Управителният съвет на сдружение
„Федерация „Съюз на съотечествениците“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 19.10.2019 г. в 11 ч. в София,
ул. Шипка № 34, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на председателя на управителния
съвет на сдружението; 2. отчетен доклад на ревизионната комисия на сдружението; 3. избор на
нов управителен съвет и ревизионна комисия; 4.
избор на председател на управителния съвет; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6969
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българска федерация по кендо“ на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 9.11.2019 г. в 11 ч. в София, ж.к. Лозенец, 122
ОУ „Николай Лилиев“, физкултурен салон, при
следния дневен ред: 1. разглеждане на въпроса за
изключване членове на сдружението; 2. разглеждане
на въпроса за приемане на нови членове на сдружението; 3. разглеждане на въпроса за промени в
устава на сдружението; 4. разглеждане на въпроси,
свързани с промените в Закона за физическото
възпитание и спорта и необходимите действия
за синхронизиране дейността на федерацията с
изискванията на закона; 5. разни.
6991
14. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Клуб по Кендо Мусо“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 9.11.2019 г. в 9 ч. в София, ж.к. Лозенец, 122
ОУ „Николай Лилиев“, физкултурен салон, при
следния дневен ред: 1. разглеждане на въпроса
за промени в устава на сдружението; 2. разни.
7015
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157. – Управителният съвет на Международната академия по българознание, иновации и
култура (МАБИК) – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 12 от устава на МАБИК свиква
общо събрание на сдружението на 9.12.2019 г. в
9,30 ч. в София, залата на ФНСС, бул. Христо
Ботев № 71, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на МАБИК през периода
декември 2014 г. – ноември 2019 г.; 2. доклад
за дейността на КС през отчетния период; 3.
персонални промени в състава на ръководните
органи на управление; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно на
същото място, същия ден и при същия дневен
ред. Писмени те материа ли по дневни я ред
са на разположение в офиса на сдру жението – бул. Христо Ботев № 71, ет. 2.
6866
1. – Управителният съвет на сдружение „Обединен спортен клуб по тенис на маса, плуване,
бадминтон, петанка“ – гр. Две могили, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на
спортния клуб свиква отчетно-изборно събрание
на 25.10.2019 г. в 17,30 ч. в залата по тенис на маса
в ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов“, гр. Две
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могили, ул. Кирил и Методий № 14, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
2. избор на председател на сдружението; 3. избор
на УС; 4. изменение и допълнение в устава на
СНЦ; 5. разни.
6990
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нестопанска цел „Спортен к луб по борба
„Беласица – Петрич“ – Петрич, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 1.11.2019 г. в 18 ч. на адреса
на управление в Петрич, ул. Калабак № 3, при
следния дневен ред: 1. промени в състава на
управителния съвет на сдружението; 2. определяне на почетен председател на управителния
съвет; 3. представителство на сдружението; 4.
приемане на нов устав. Писмените материали,
свързани с дневния ред, са на разположение
на членовете на общото събрание в офиса на
сдружението по седалище и адрес на управление.
При липса на необходимия кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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