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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за допълнение на Решение за работата на
Народното събрание по време на извънредното
положение, обявено с Решение на Народното
събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), обн., ДВ,
бр. 26 от 2020 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с Решение на Народното събрание
за обявяване на извънредно положение от
13 март 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2020 г.) и с
оглед препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от
26 февруари 2020 г. на министър-председателя
на Република България,
РЕШИ:
В Решението за работата на Народното съб
рание по време на извънредното положение,
обявено с Решение на Народното събрание (ДВ,
бр. 22 от 2020 г.), обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.;
изм., бр. 29 от 2020 г., се създава точка 6:
„6. По време на извънредното положение
се прилагат следните особени правила в работата на Народното събрание:
6.1. председателят на Народното събрание
разпределя постъпилите законопроекти само
на водеща комисия, а проектите на актове,
приемани на едно гласуване – само на една
комисия;
6.2. член 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
не се прилага;
6.3. установяването на кворум преди откриване на пленарно заседание се извършва
чрез компютризираната система за гласуване,
като регистрацията на народните представители започва 1 час преди обявения начален
час на заседанието;
6.4. при разискванията по точка от дневния
ред в залата присъстват изказващите се народни представители, членовете на водещата
комисия и други народни представители, като
е препоръчително присъствието на не повече от 1/4 от всички народни представители
едновременно;
6.5. след закриване на разискванията по
точките от дневния ред за заседанието председателят определя начален час за гласуването
на обсъдените законопроекти на първо гласуване и проектите на актове, приемани на
едно гласуване, който не може да е по-рано
от 30 минути след приключване на последните разисквания; гласуването се извършва
чрез компютризираната система за гласуване
по график, определен от председателя, като

народните представители препоръчително
се разделят на две групи, които гласуват
последователно в залата; след приключване
на гласуването резултатите се установяват и
обобщават от секретари на Народното събрание и се предават на председателя, който ги
обявява по време на същото заседание;
6.6. срокът за писмени предложения от
народни представители по приети на първо
гласуване законопроекти е 24 часа;
6.7. при разглеждане на законопроекти
на второ гласуване гласуването се извършва
след приключване представянето на докладите на водещите комисии и разискванията
по тях; председателят определя начален час
за гласуването на обсъдените законопроекти,
който не може да е по-рано от 30 минути след
приключване на последните разисквания; гласуването се извършва чрез компютризираната
система за гласуване по график, определен от
председателя, като народните представители
препоръчително се разделят на две групи,
които гласуват последователно в залата; гласуването на всяка група е глава по глава, раздел
по раздел или текст по текст до изчерпване
съдържанието на съответния доклад за второ
гласуване и на направените по време на разискванията предложения; след приключване
на гласуването резултатите се установяват и
обобщават от секретари на Народното събрание и се предават на председателя, който ги
обявява по време на същото заседание.“
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 3 април 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2852

РЕШЕНИЕ

за удължаване на срока на обявеното извънредно положение
Народното събрание по предложение на
Министерския съвет и на основание чл. 84,
т. 12 от Конституцията на Република България
и във връзка с разрастващата се пандемия
от COVID-19
РЕШИ:
1. Удължава срока на обявеното с Решение
на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение върху цялата територия
на Република България до 13 май 2020 г.
2. Възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с
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пандемията от COVID-19 и в съответствие с
чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Република
България.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 3 април 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
2853

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57
ОТ 2 АПРИЛ 2020 Г.

за приемане на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Служителите, назначени по трудово
или по служебно правоотношение в държавната администрация към датата на влизане
в сила на постановлението, следва в едномесечен срок да бъдат запознати с Кодекса
за поведение на служителите в държавната
администрация.
§ 2. Постановление № 126 на Министерския съвет от 2004 г. за приемане на Кодекс
за поведение на служителите в държавната
администрация (ДВ, бр. 53 от 2004 г.) се
отменя.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за държавния
служител.
§ 4. Пос та новлен ие т о вл иза в си ла в
едномесечен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

КОДЕКС

за поведение на служителите в държавната
администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Ч л. 1. Този кодекс оп редел я п рави лата за етично поведение на служителите в
държавната администрация и има за цел
да повиши общественото доверие в техния
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професионализъм и почтеност, както и да
издигне престижа на държавната служба.
Чл. 2. Дейността на служителите в държавната администрация се осъществява при
спазване на следните принципи за поведение:
1. законност – изпълнение на служебните
задължения в съответствие с Конституцията,
правото на Европейския съюз, международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила
за Република България, законите и подзаконовите нормативни актове на страната
и вътрешните за администрацията актове,
при зачитане и спазване на правата и на
основните свободи на гражданите;
2. лоялност – поведение, насочено към
утвърждаване и подобряване на авторитета
и доброто име на инстит у ци ята, изразяващо се в коректно и почтено отношение
към институцията, както и въздържане от
необоснована публична критика на същата;
3. добросъвестност – грижливо, старателно и отговорно изпълнение на служебните
задължения;
4. безпристрастност – обективно и непредубедено изпълнение на служебните задължения, като се избягва поведение, което може
да се възприеме като предразположеност
или предубеденост;
5. ра внопо с т а в ено с т – и зп ъ л нен ие на
служебните задължения по начин, който не
допуска никакви ограничения на правата или
привилегии, основани на раса, народност,
етническа принадлежност, пол, произход,
религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено
положение или имуществено състояние или
на всякакви други признаци, установени в
закон или в международен договор, по който
Република България е страна;
6. отговорност – изпълнение на възложените задачи компетентно и в срок, с цел
постигане на висок обществен резултат;
7. политически неутралитет – недопускане
на лични или чужди политически пристрастия
при изпълнение на служебните задължения;
8. почтеност – поведение, при което не се
допуска приемане на материални или нематериални облаги, независимо от естеството им,
които не се полагат на служителите и могат
да повлияят върху обективното изпълнение
на задълженията по служба;
9. конфиденциалност – опазване на информацията, придобита при или по повод
на изпълнение на служебните задължения;
10. отчетност – осъществяване на дейността по начин, даващ възможност да се
проследяват изпълнението на служебните
задължения, резултатите и взетите решения;
11. колегиалност и учтивост – поведение,
основано на уважение към мнението и личния живот на колегите, и придържане към
любезно и възпитано отношение при изпълнение на служебните задължения.
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ВЗА ИМООТНОШЕНИ Я С ФИЗИЧЕСК И
ЛИЦА, ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ДРУГИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Чл. 3. (1) В отношенията си с физическите
лица, с юридическите лица и с други организации служителите в държавната администрация действат съобразно принципите
по чл. 2, включително при използването на
информационни и комуникационни технологии.
(2) Служителите са длъжни да се произнасят по исканията на лицата по ал. 1 и да
им предоставят цялата необходима информация с оглед на защитата на техните права
и интереси.
(3) Служителите отговарят на поставените
въпроси съобразно функциите, които изпълняват, като при необходимост пренасочват
лицата по ал. 1 към друг служител, притежаващ съответната компетентност.
(4) Служителите информират лицата по
ал. 1 относно възможностите за обжалване
в случаи на допуснати от администрацията
нарушения или отказ за извършване на административна услуга.
(5) Служителите са длъжни да опазват
и да не разкриват извън установения ред
информация за лицата по ал. 1, станала им
известна при или по повод изпълнение на
служебните им задължения и представляваща
законово защитена тайна.
(6) Служителите са длъжни да не проявяват грубост, невъзпитание и неуважение
към лицата по ал. 1, които обслужват.
Чл. 4. При осъществяването на админист ративно обсл у ж ване сл у ж ителите са
д л ъ ж н и да спа зват вси ч к и п ри н ц и п и и
за д ъ л ж и т елни ста н дар т и за качес т во на
административното обслужване, уредени в
закон и в Наредбата за административното
обслужване, приета с Постановление № 246
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 47 и 64
от 2008 г., бр. 25 и 58 от 2010 г., бр. 105 от
2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 56 от 2019 г. и
бр. 9 от 2020 г.).
Г л а в а

т р е т а

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл. 5. (1) Служителите в държавната администрация при спазване на принципите по
чл. 2 подпомагат органа на държавна власт
при разработването и провеждането на държавната политика, както и при изпълнението
на взетите решения и осъществяването на
неговите правомощия.
(2) Служителите са длъжни да изпълняват
задълженията и функциите си с необходимия
професионализъм, като поддържат актуални
знания и повишават уменията си, необходими
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за ефективното изпълнение на служебните
си задължения.
(3) Ког ат о п ра вя т п р ед ложен и я п р ед
органите на държавна власт, служителите
предоставят цялата информация, отнасяща
се до вземането на конкретно решение.
Ч л. 6. (1) Сл у ж и т ел и т е в д ържа вната
администрация са длъжни да спазват служебната йерархия и да изпълняват актовете
на горестоящите органи и слу ж ители от
администрацията.
(2) Служителите не са длъжни да изпълняват незаконосъобразен акт, издаден по установения ред, когато той съдържа очевидно
за тях правонарушение.
(3) Служителите могат да поискат писмено потвърждаване, когато в отправените
до тях устни заповеди се съдържат очевидни
правонарушения.
(4) Служителите не са длъжни да изпълнят
нареждане, което засяга техни права, правата
на техните съпрузи или на лицата, с които
се намират във фактическо съжителство,
роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително, и по
сватовство до втора степен включително.
В тези случаи те незабавно уведомяват органа/ръководителя, от когото са получили
нареждането.
Чл. 7. (1) Служителите в държавната администрация представят пред непосредствения
си ръководител или органа на власт открито
и честно проблемите, които възникват в
процеса на работа.
(2) Служителите уведомяват непосредствения си ръководител или органа на власт
относно обстоятелства, които са им станали
известни при изпълнението на служебните
им задължения и които са от значение за
изпълнението на целите на а дминист рацията или за опазването на авторитета на
институцията.
(3) Служителите са длъжни да докладват
на непосредствения си ръководител или на
органа на власт всички административни
слабости, пропуски и нарушения, които според тях създават предпоставки за корупция,
измами и нередности.
Чл. 8. Сл у ж ителите в държавната а дминистрация не трябва да изразяват лично
мнение, включително чрез информационни
и комуникационни технологии, по начин,
който може да бъде тълкуван като официална позиция на администрацията, в която
работят.
Чл. 9. (1) При изпълнение на служебните
си задължения служителите в държавната
администрация опазват повереното им имущество, включително служебните компютри,
с грижата на добър стопанин и не допускат
използването му за лични цели. Служителите
в държавната администрация са длъжни сво-
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евременно да информират непосредствения
си ръководител за загубата или повреждането
на повереното им имущество.
(2) Документите, данните и служебният
достъп до интернет в държавната администрация могат да се използват от служителите само за изпълнение на служебните им
задължения при спазване на правилата за
защита на информацията.
(3) Служителите се легитимират със служебна карта единствено при изпълнение на
служебните си задължения.
(4) Служителите не могат да ползват служебния си електронен подпис за лични цели.
Чл. 10. Служителите в държавната администрация са длъжни да спазват установеното
работно време за изпълнение на възложените
им задължения.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

АНТИКОРУПЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ
Чл. 11. (1) Слу жителите в държавната
администрация не допускат поведение, което
ги въвлича в корупция, и противодействат
на такива прояви и на други неправомерни
действия в държавната администрация.
(2) Служителите не допускат да бъдат
поставени в икономическа или друга зависимост, както и да искат и да приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи,
които могат да повлияят на изпълнението
на служебните им задължения.
(3) Служителите не могат да приемат подаръци или облаги за извършване на работа,
която влиза в служебните им задължения,
нито да извършват дейност извън тяхната
компетентност.
(4) Служителите не приемат облага или
обещание за облага, за да упражнят влияние
при вземане на решение от други длъжностни
лица във връзка с изпълнение на служебните
им задължения.
(5) Служителите не посредничат за получаване от другиго на облага, за да бъде
извършено или да не бъде извършено действие по служба.
Чл. 12. Служителите в държавната администрация не могат да извършват дейност
в частен интерес, която е в нарушение на
глава осма от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и на глава трета от
Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за
установяване конфликт на интереси, приета
с Постановление № 209 на Министерския
съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 81 от 2018 г.).
Чл. 13. Служителите в държавната администрация са длъжни да докладват на органа
на власт за станали им известни данни за
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корупция или за конфликт на интереси в
администрацията, в която работят.
Г л а в а

п е т а

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ
Чл. 14. (1) В отношенията си с колегите,
включително при използването на информационни и комуникационни технологии,
служителите в държавната администрация
проявяват уважение и коректност, като не
допускат поведение, което накърнява достойнството и правата на отделна личност
или създава враждебна или обидна среда.
(2) Служителите уважават мнението на
колегите си и се съобразяват с правото им
на личен живот. В отношенията между служителите не се допускат никакви форми на
дискриминация.
(3) В отношенията между служителите
не се допуска поведение на тормоз от психически, физически, сексуален и всякакъв
друг характер.
(4) Служителите, които са станали свидетели на неетично поведение, на насилие, на
нехуманно или обидно отношение към което
и да е лице от страна на друг служител, докладват на непосредствения си ръководител
или органа на власт.
Чл. 15. (1) Когато противоречията между
служители не могат да бъдат разрешени от
самите тях, те търсят съдействието на ръководителите си.
(2) Служителите на ръководни длъжности
в а д м и н ис т ра ц и я та са д л ъж н и да п редприемат необходимото за преодоляване на
конфликтите, за които са узнали, и/или за
премахване на условията за тяхното поддържане. За целта могат да бъдат ангажирани
други служители от същата администрация,
преминали обучения за управление и/или
решаване на конфликти.
Чл. 16. (1) Служителите на ръководни
длъжности проявяват отговорност към подчинените си, като подпомагат изпълнението
на служебните им задължения и професионалното им развитие.
(2) Служителите на ръководни длъжности
се отнасят към подчинените си с уважение
и зачитат личното им достойнство.
(3) В случаите на назначаване, преместване
или кариерно израстване на подчинените им
служителите на ръководни длъжности се водят от принципите на законност, равнопоставеност, добросъвестност, безпристрастност,
отчетност и не допускат никаква форма на
дискриминация.
(4) Служителите на ръководни длъжности
трябва да дават пример за професионално,
безпристрастно и ефективно изпълнение на
служебните задължения.
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Г л а в а

ш е с т а

ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл. 17. (1) При изпълнение на служебните
си задължения и в обществения си живот,
включително при използването на информационни и комуникационни технологии,
служителите в държавната администрация
следват поведение, което не уронва престижа
на държавната служба.
(2) Служителите не допускат както на
работното си място, така и извън него, включително при използването на информационни
и комуникационни технологии, поведение,
несъвместимо със закона и с правилата за
поведение на този кодекс.
(3) Служителите се стремят да избягват в
поведението си конфликтни ситуации, а при
възникването им целят да ги преустановят,
като запазят спокойствие и конт ролират
поведението си.
(4) На работното си място служителите
спазват представителния или работния вид
на облеклото в зависимост от длъжността,
която заемат, и съответстващ на институцията, която представляват.
Чл. 18. Служителите в държавната администрация не могат да участват в прояви, с
които накърняват престижа на държавната
администрация.
Чл. 19. Служителите в държавната администрация не могат да упражняват дейности
или да заемат други длъжности, които съгласно Конституцията или закон са несъвместими с длъжността, която заемат.
Чл. 20. Служителите в държавната адм и н ис т р а ц и я п ри до би в ат и у п р а в л я в ат
имуществото си, без да злоупотребяват със
служебното си положение.
Чл. 21. В обществения си живот и при
изпълнение на служебните си задължения
служителите в държавната администрация
нямат право да се възползват от служебното
си положение или да използват правомощията
си с цел извличане на лична облага.
Г л а в а

с е д м а

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 22. Служителите в държавната администрация не могат да бъдат санкционирани
поради факта, че са докладвали за случай
на нарушение на този кодекс.
Чл. 23. При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите в държав-
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ната администрация носят дисциплинарна
отговорност съгласно Закона за държавния
служител и Кодекса на труда.
Чл. 24. Непосредственият ръководител
осъществява контрол за съответствието на
поведението на служителите с правилата по
този кодекс и при констатирани нарушения
док ла два на дисц ип л инарно на казва щ и я
орган.
Чл. 25. Непосредствени ят ръководител
е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс в 7-дневен срок от
първоначалното му встъпване в длъжност.
Чл. 26. Институтът по публична админ ис т ра ц и я оси г у ря ва ра зрабо т ва не т о на
обучителна програма, съдържаща примерни
ситуации във връзка с прилагането на правилата на този кодекс, включително публично
достъпна електронна обучителна програма.
Чл. 27. Този кодекс се прилага, доколкото
не е установено друго в специален закон или
в указ на президента, и за администрацията
на другите органи на държавна власт, и за
администрацията на органите на местното
самоуправление.
2821

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58
ОТ 2 АПРИЛ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Тарифа № 11
за таксите, които се събират в системата
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор по Закона за държавните
такси, утвърдена с Постановление № 97 на
Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ,
бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г.,
бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.;
попр., бр. 27 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 33 и
49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и
40 от 2006 г., бр. 19 от 2007 г., бр. 33 от 2008 г.
и бр. 103 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Заглавието на раздел VI се изменя така:
„Раздел VI. Разходи за вземане и изпитване
на проби от течни и твърди горива по чл. 30е,
ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния
въздух“.
§ 2. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. Фактически направените разходи
за вземане и изпитване на проби от твърди
горива се изчисляват по следния начин:

№ по
ред

Сума
(в лв.)

1.

Вземане на проба от твърди горива (въглища и брикети, произведени от въглища).

2.

Изготвяне на експертиза от резултатите от изпитване за съответствие на горивата с
изискванията за качеството им.

100,00
80,00

“
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§ 3. Създава се чл. 25б:
„Чл. 25б. За регистрация на лицата, които
разпространяват твърди горива, и обектите,
в които се разпространяват твърди горива,
се събира такса 50 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2882

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59
ОТ 2 АПРИЛ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за възстановяване
на транспортните разходи или на разходите
за наем на педагогическите специалисти в
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 3 136 747 лв., разпределени
по бюджетите на общините съгласно приложението, за възстановяване на разходите
за транспорт или за наем по месторабота
на педагогическите специалисти от институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, които работят в
населено място извън местоживеенето си.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програ-
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ма „Осигуряване на качеството в системата
на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставя т по бюд жет и те на общ ини те о т
централния бюджет под формата на обща
су бси д и я за делег и ра н и т е о т д ърж а вата
дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния
бюджет с бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 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 2020 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 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 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Наредбата за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с
Постановление № 219 на Министерския съвет
от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм.
и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г. и бр. 36 и 101
от 2019 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби
след думите „основната степен на образование“ се добавя „и в I и II гимназиален етап
на обучение“.
2. Приложение № 6б към чл. 52б, ал. 3
се изменя така:
„Приложение № 6б
към чл. 52б, ал. 3

Размер на финансирането на институциите за работа с деца и ученици от уязвими групи според
групата за финансиране
Група за финан- Размер на финансирането за едно дете в Размер на финансирането за ученик в
сиране на детска- детска градина и ученик в основната образо- I и II гимназиален етап в дневна форма
та градина или вателна степен в училищата в дневна форма
и в дуална система на обучение
училището
на обучение (левове на дете/ученик)
(левове на ученик)
1-ва

46

35

2-ра

94

71

3-та

140

105

4-та

186

140

5-а

234

176

“

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 55а от Закона за
публичните финанси и чл. 219, ал. 5 от Закона
за предучилищното и училищното образование.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 1, т. 2 от заключителните разпоредби, която влиза в сила от 1 януари 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за възстановяване
на транспортните разходи или на разходите за
наем на педагогическите специалисти
№
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.
24.
25.
26.
27.
28.

Община

Област

Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Малко
Търново
Несебър
Поморие
Приморско
Руен
Созопол
Средец
Царево
Аврен
Аксаково

Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград

Средства
за общината
1
8
6
23
18
16
9
7
9
13
5

365
178
115
891
252
866
905
400
749
117
910
072

Благоевград

5 283

Благоевград
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас

9 927
448
27 597
17 683
13 445

Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Варна
Варна

4 531
55
32
4
55
16
9
4
59
25

684
784
622
077
836
340
694
588
851

ВЕСТНИК
№
по
ред
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Община
Белослав
Бяла
Варна
Ветрино
Вълчи дол
Девня
Долни
чифлик
Дългопол
Провадия
Суворово
Велико
Търново
Горна
Оряховица

БРОЙ 33
Област

Средства
за общината

Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна

15
3
13
3
9
19

Варна

27 037

Варна
Варна
Варна
Велико
39.
Търново
Велико
40.
Търново
Велико
41. Елена
Търново
Велико
42. Златарица
Търново
Велико
43. Лясковец
Търново
Полски
Велико
44.
Тръмбеш
Търново
Велико
45. Свищов
Търново
Велико
46. Стражица
Търново
Велико
47. Сухиндол
Търново
48. Белоградчик Видин
49. Бойница
Видин
50. Брегово
Видин
51. Видин
Видин
52. Грамада
Видин
53. Димово
Видин
54. Кула
Видин
55. Макреш
Видин
56. Ново село
Видин
57. Ружинци
Видин
58. Чупрене
Видин
59. Борован
Враца
Бяла
60.
Враца
Слатина
61. Враца
Враца
62. Козлодуй
Враца
63. Криводол
Враца
64. Мездра
Враца

197
420
170
220
758
146

19 875
13 489
24 837
13 077
16 086
15 270
24 023
6 768
11 059
1 632
17 234
2 631
5
5
2
12
4
21
1
4
7
14
1
32

387
267
965
457
908
888
886
613
683
613
512
043

14 071
16
28
8
2

622
504
214
710

65. Мизия

Враца

8 519

66. Оряхово

Враца

4 234

67. Роман

Враца

4 705

68. Хайредин

Враца

19 351
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№
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ред
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

Община
Габрово
Дряново
Севлиево
Трявна
Балчик
Добрич
Добричка
Крушари
Тервел
Шабла
Ардино
Джебел
Кирково
Крумовград
Кърджали
Момчилград
Черноочене
Бобов дол
Бобошево
Дупница
Кочериново
Кюстендил
Невестино
Рила
Сапарева
баня
Трекляно
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Берковица
Бойчиновци
Вълчедръм
Вършец
Георги
Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Батак
Белово
Брацигово
Велинград

ДЪРЖАВЕН
Област
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик

Средства
за общината
2
1
14
2
30
64
18
10
4
8
15
10
39
12
19
6
2
15
2
2
4

554
796
209
261
209
315
086
855
718
936
536
357
065
522
526
679
286
969
583
655
566
341
662
504

4 183
3
5
9
27
2
3
5
14
14
13
2

360
354
569
538
311
553
357
054
628
266
424

8 275
9 111
9 263
11 129
504
13 201
7 045
8 752
14 029
21 695

ВЕСТНИК
№
по
ред
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

Община
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча
Сърница
Брезник
Земен
Ковачевци
Перник
Радомир
Трън
Белене
Гулянци
Долна
Митрополия
Долни
Дъбник
Искър
Левски
Плевен
Пордим
Червен бряг
Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
Лъки
„Марица“
Перущица
Пловдив
Първомай
Раковски
„Родопи“
Садово
Стамболийски
Съединение
Хисаря
Куклен
Сопот
Завет
Кубрат
Лозница
Разград
Самуил

С Т Р. 9
Област
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Плевен
Плевен

Средства
за общината
10
34
6
9
1
39
1
2
1
26
14

7

729
679
764
436
750
162
280
600
008
006
402
766
780
945
455
011

Плевен

14 731

Плевен

10 346

Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград

11
9
47
18
8
11
17
24
8
8
7
25
5
17
17
12
19
36
6
7
5
2
1
4
14
11
13
16

979
101
345
255
635
975
522
914
338
025
360
199
972
099
100
729
901
886
813
489
855
441
021
596
277
429
397
114

С Т Р.
№
по
ред
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
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Община

Област

Цар Калоян
Борово
Бяла
Ветово
Две могили
Иваново
Русе
Сливо поле
Ценово
Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан
Котел
Нова Загора
Сливен
Твърдица
Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе
Столична
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна
Малина
Долна баня
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков

Разград
Русе
Русе
Русе
Русе
Русе
Русе
Русе
Русе
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Сливен
Сливен
Сливен
Сливен
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
София-град
София област
София област
София област
София област

Средства
за общината
9
8
2
16
2
20
11
7
5
24
26
8
19
1
9
16
44
20
2
13
2
4
3
1
7
7
7
47
2
3
15

186
957
897
383
147
496
837
883
394
344
857
773
717
646
979
257
405
996
267
910
188
175
349
112
192
315
124
254
099
818
304
214
714
694
441

София област

12 279

София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област

5
1
7
9
2
12
1
3
3
17
6

948
089
179
301
156
562
935
420
909
299
549

ВЕСТНИК
№
по
ред
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
2823

Община
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Област

Своге
София област
Сливница
София област
Чавдар
София област
Челопеч
София област
Гурково
Стара Загора
Гълъбово
Стара Загора
Казанлък
Стара Загора
Мъглиж
Стара Загора
Николаево
Стара Загора
Опан
Стара Загора
Павел баня Стара Загора
Раднево
Стара Загора
Стара Загора Стара Загора
Чирпан
Стара Загора
Антоново
Търговище
Омуртаг
Търговище
Опака
Търговище
Попово
Търговище
Търговище
Търговище
ДимитровХасково
град
Ивайловград Хасково
Любимец
Хасково
Маджарово Хасково
Минерални
Хасково
бани
Свиленград Хасково
СимеоновХасково
град
Стамболово Хасково
Тополовград Хасково
Хасково
Хасково
Велики
Шумен
Преслав
Венец
Шумен
Върбица
Шумен
Каолиново
Шумен
Каспичан
Шумен
Никола
Шумен
Козлево
Нови пазар Шумен
Смядово
Шумен
Хитрино
Шумен
Шумен
Шумен
Стралджа
Ямбол
„Тунджа“
Ямбол
Ямбол
Ямбол
ОБЩО:

Средства
за общината
11 267
991
4 356
1 528
14 024
17 324
53 620
22 828
31 699
10 082
31 520
6 353
24 734
10 534
8 472
530
2 510
4 439
22 922
5 925
4 207
493
1 504
11 638
4 343
7 940
19 882
11 412
40 186
4 927
36
25
46
16

831
707
876
728

29 802
15
13
12
17
13
36
1
3 136

765
803
055
187
056
397
701
747
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60
ОТ 2 АПРИЛ 2020 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за осъществяване на дейностите, свързани с
оръжията и боеприпасите, и контрола над тях
в Държавна агенция „Технически операции“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията и боеприпасите, и
контрола над тях в Държавна агенция „Технически операции“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му
в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за условията и реда за осъществяване на
дейностите, свързани с оръжията и боеприпасите, и контрола над тях в Държавна
агенция „Технически операции“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията
и редът за осъществяване на дейностите,
свързани с оръжията (огнестрелни оръжия) и
боеприпасите (патрони за стрелково оръжие),
и контролът над тях в Държавна агенция
„Технически операции“ (ДАТО).
Чл. 2. В Държавна агенция „Технически
операции“ се осъществяват следните дейности с оръжия и боеприпаси (ОБ):
1. придобиване, съхранение и отчет на ОБ;
2. транспортиране с автомобилен транспорт и пренасяне на ОБ;
3. извършване на технически прегледи и
ремонт на ОБ;
4. контрол върху дейностите с ОБ.
Г л а в а

в т о р а

ПРИДОБИВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ОТЧЕТ
НА ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ
Раздел I
Придобиване на оръжия и боеприпаси
Чл. 3. (1) Държавна агенция „Технически
операции“ придобива оръжия и боеприпаси
чрез закупуване при условията и по реда на
Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му.
(2) Държавна агенция „Технически операции“ придобива ОБ:

ВЕСТНИК
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1. чрез закупуване от лица, притежаващи
разрешения за производство и/или търговия,
издадени при условията и по реда на Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ);
2. от внос и/или трансфер от търговски
дружества, притежаващи лиценз за извършване на износ, внос и трансфер на оръжия,
издаден при условията и по реда на Закона за
експортния контрол на продукти, свързани с
отбраната, и на изделия и технологии с двойна
употреба и правилника за прилагането му.
(3) При зак у пу ване от внос на ОБ за
нуждите на ДАТО на продавача по сделката
се издава сертификат за краен потребител.
Чл. 4. При предаване на ОБ на ДАТО
страните изготвят предавателно-приемателен
протокол, в който се вписват:
1. калибърът, видът, количествата и фабричните номера и/или уникалната маркировка на оръжията;
2 . к а л и б ър ът, ви д ът, ко л и че с т в ат а и
производствените данни и/или уникалната
маркировка на боеприпасите.
Чл. 5. Държавна агенци я „Тех ническ и
операции“ придобива ОБ при условията и
по реда, определени и в други закони.
Раздел II
Съхранение и отчет на оръжията и боеприпасите
Чл. 6. Придобитите от ДАТО оръжия и
боеприпаси се съхраняват и водят на отчет.
Чл. 7. Съхранението на ОБ е дейност,
осъществявана с цел недопускане на нерегламентиран достъп до тях и поддържането им в
готовност за използване по предназначение.
Чл. 8. От говорност та за на ли чност та,
състоянието и правилното съхранение на
ОБ се носи от:
1. материалноотговорните лица (МОЛ),
на които са заприходени ОБ;
2. служителите, на които е зачислено (по
ред, определен със заповед на председателя
на ДАТО).
Чл. 9. (1) Общите изисквания за съхранение на ОБ са:
1. оръжията и боеприпасите се съхраняват в здрави опаковки, пломбирани или
запечатани, поставени с надписите (производствените данни) и ключалките, обърнати
към проходите;
2. помощните патрони (с гумени, пластмасови куршуми) се съхраняват в заводска
опаковка на отделни фигури;
3. допустимото максимално количество
боеприпаси (патрони за стрелково оръжие),
съхранявани в едно помещение, е до 5 тона;
4. между наредените в една фигура оръжия
и боеприпаси от две и повече номенклатури
се оставят разстояния най-малко 10 см, като

С Т Р.
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разположеният най-отдолу сандък се поставя
на разстояние от 12 до 18 см от пода върху
дървени подложки или палети;
5. на всеки стелаж или фигура се поставя
етикет с наименованието (вид, калибър),
количеството и производствените данни за
боеприпасите, като най-отгоре на фигурата
се поставят непълните сандъци и опаковки
с надпис „НЕПЪЛЕН“ и се посочват видът
и количеството на ОБ в него;
6. в помещенията ОБ се подреждат така,
че да се използва най-добре площта на помещението, да се запази естественото осветление, да се осигурят добра вентилация
и възможност за бързо изнасяне;
7. за нормална работа с ОБ, за наблюдение (проверка) и за създаване на условия
за използване на средства за механизация в
помещенията се оставят следните проходи:
а) работен – срещу всяка врата с широчина 1,50 м – по средата на помещенията
(склада) или по протежение на едната от
стените; при съхранение на ОБ в сандъци с
широчина, по-голяма от 1,00 м, широчината
на прохода може да се увеличи до 3,00 м;
б) за наблюдение и преглед – между стените и фигурите с ОБ – с широчина от 0,6
до 0,8 м;
8. боеприпасите, забранени за стрелба, но
неопасни за съхранение, се съхраняват на
отделни фигури, на които се поставя надпис
„ЗАБРАНЕНИ!“;
9. боеприпасите в заводска (щатна) опаковка се подреждат в помещенията на максимално допустима височина до 3,00 м.
(2) Изисквания към помещенията, в които
се съхраняват ОБ:
1. конс т ру к ц и я та на помещен и я та да
осигурява правилното съхранение на ОБ;
2. подът да е изграден от твърда настилка;
3. вратите на помещенията да са метални
или осигурени с метални решетки и да са
снабдени с надеждни заключващи устройства;
4. на прозорците на помещенията се поставят метални решетки с размери, които
да не позволяват изваждането на ОБ, съхранявани в тях;
5. прозорците на помещенията се затъмняват по подходящ начин, за да се ограничи
падането на пряка слънчева светлина върху
ОБ;
6. в помещението се поддържа необходимият влаго-температурен режим.
(3) Сградите, в които се разполагат помещения за съхранение на ОБ и прилежащите
територии, трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. сградите да са с масивна конструкция;
2. да позволяват организирането на надеждна охрана и пожарна безопасност;

ВЕСТНИК
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3. да не са застрашени от възникване
на пожар от разположени в близост до тях
обекти и растителност;
4. да не преминават през тях или в непосредствена близост до тях газопроводи
(открити и подземни) и електропроводи за
високо напрежение.
Чл. 10. Помещенията, определени за съхранение на ОБ, се осигуряват със сигналноохранителна, пожароизвестителна техника и
физическа охрана.
Чл. 11. (1) След приключване на работата
вратите на помещенията за съхранение на
ОБ се заключват и запечатват единствено
от лицата по чл. 8, т. 1.
(2) По изключение помещение за съхранение на ОБ може да бъде отворено от комисия, назначена от председателя на ДАТО,
след уведомяване на прекия ръководител на
МОЛ. Комисията съставя протокол, в който
се посочват: причината за отварянето; работата, която е извършена; оръжия, боеприпаси
или имущество, които са взети или оставени;
номер, количество и производствени данни
на ОБ. Протоколът се вписва в книгата за
посещение и работа в склада. Помещението
се запечатва с печат, чийто номер се вписва
в протокола.
(3) При отваряне на помещение за съхранение на ОБ от лицето по ал. 1 или от
комисията по ал. 2 се проверяват:
1. съответствието и състоянието на печатите;
2. заключването;
3. състоянието на вратите и прозорците;
4. цялостното състояние на помещението.
(4) При констатиране на нарушения при
отваряне на помещение за съхранение на
ОБ лицето по ал. 1 незабавно уведомява
п рек и я си ръководи тел, а комиси я та по
ал. 2 – председателя на ДАТО. В тези случаи проверка на фактическата наличност на
ОБ се извършва от комисия, назначена от
председателя на ДАТО.
Чл. 12. (1) Зачислените на служителите на
ДАТО оръжия и боеприпаси се съхраняват
в метални каси в служебни помещения с
контролиран и/или ограничен достъп или в
специално оборудвани помещения (дежурни
стаи), определени със заповед на председателя на ДАТО, намиращи се под контрола
на съответните длъжностни лица.
(2) Оръжията се съхраняват без боеприпас
в цевта и без поставен пълнител, със спуснати
части на ударно-спускателния механизъм и
поставени „на предпазител“.
(3) При изгубване или противозаконно
отнемане на зачислените служебно оръжие
и/или боеприпаси сл у ж ител ят незабавно
уведомява компетентните органи на Министерството на вътрешните работи, директора
на дирекцията, в която изпълнява служеб-
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ните си задължения, и дежурния служител
в централна сграда на ДАТО. След настъпил
инцидент по време на носене или съхраняване на служебното оръжие и боеприпаси
служителят незабавно писмено уведомява
директора на дирекцията чрез прекия си
ръководител.
Чл. 13. Незабавно след узнаване за смърт
на служител, на когото са зачислени служебно оръжие и боеприпаси, директорът на
дирекцията, в която е изпълнявал служебните
си задължения, предприема необходимите
мерки за получаване и сдаване на служебното
оръжие и боеприпаси и уведомява писмено
председателя на ДАТО.
Чл. 14. Отчетността на ОБ в ДАТО се
организира при спазване на вът решни те
п ра ви ла, р егла мен т и ра щ и мат ериа л нат а
отчетност на активите в ДАТО.
Г л а в а

т р е т а

ТРА НСПОРТИРА НЕ Н А ОР ЪЖ И ЯТА И
Б ОЕ П Р И П АС И Т Е С А В Т ОМОБ И Л Е Н
ТРАНСПОРТ
Чл. 15. Транспортирането на оръжия и
боеприпаси включва превоза им с автомобилен транспорт от едно място до друго и
свързаните с това дейности, като опаковане,
маркиране, престой, времето за престой при
товарене и разтоварване на транспортните
средства и охраната им.
Чл. 16. (1) Транспортирането на ОБ се
осигурява от въоръжена охрана.
(2) При необходимост се осигурява съпровождащ автомобил с охранителен състав,
който се движи след транспортното средство
с ОБ.
Чл. 17. За транспортиране на ОБ се използват само технически изправни и закрити
превозни средства, които са оборудвани с
пожарогасители.
Чл. 18. Не се допуска транспортиране на
ОБ във вид на пощенски колетни пратки по
всички видове транспорт.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ТЕХНИЧЕСК И ПРЕГЛЕДИ ЗА ТЕХНИЧЕСК А ГОДНОСТ И ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ
Ч л. 19. Мат ериа л но о т г оворн и т е л и ца
зачисляват само технически изправно огнестрелно оръжие.
Чл. 20. Техническите прегледи на ОБ се
провеждат с цел:
1. установяване на техническото им състояние;
2. определяне на неизправностите, причините за тях и възможните мерки за отстраняването им;
3. проверяване спазването на условията
за съхраняване на ОБ.
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Чл. 21. (1) Ежегодно комисии, назначени
със заповед на председателя на ДАТО, извършват преглед на състоянието и отчета
на оръж ието и боеприпасите и изготвят
протоколи.
(2) В протоколите по ал. 1 се вписват
калибърът, видът, марката, моделът и фабричният номер и/или уникалната маркировка на провереното огнестрелно оръжие
и неговото състояние.
Чл. 22. Технически прегледи за техническа годност на ОБ на ДАТО могат да се
извършват от:
1. сл у ж и тели на Д АТО, п ри тежаващи
необходимата квалификация;
2. специализирани органи на ведомства
и дружества, с които ДАТО има сключен
договор.
Г л а в а

п е т а

РЕМОНТ НА ОРЪЖИЯ
Чл. 23. (1) Ремонтът на оръжията в ДАТО
се планира съгласно установените междуремонтни срокове в периода на експлоатация.
(2) В зависимост от степента на износване,
характера на неизправностите и установените
меж ду ремонтни срокове на експлоатация
ремонтът на оръжията бива текущ, среден
и основен.
Чл. 24. (1) Текущият ремонт на оръжията е непланов ремонт, минимален по обем,
след извършването на който се осигурява
нормална работа на оръжията до поредния
планов ремонт.
(2) При текущия ремонт се регулират или
заменят неизправни части и се извършва
проверка и регулировка на отделни механизми и на оръжието като цяло. Ремонтът
се извършва от ремонтните работилници на
ведомства и дружества, с които ДАТО има
сключен договор.
Чл. 25. (1) Средният ремонт на оръжията
е планов ремонт, при който се възстановяват
тактико-техническите им характеристики.
(2) Ремонтът по ал. 1 се извършва в производствено-ремонтни бази на ведомства
и дружества, с които ДАТО има сключен
договор, или след възлагане на обществена
поръчка при условията и по реда на Закона
за обществените поръчки и подзаконовите
актове по прилагането му.
Чл. 26. Основният ремонт на оръжията е
планов ремонт, при който се възстановяват
тактико-техническите характеристики и техническите ресурси на всички съставни части
на огнестрелните оръжия. Той се извършва в
производствено-ремонтни бази на ведомства
и дружества, с които ДАТО има сключен
договор, или след възлагане на обществена
поръчка при условията и по реда на Закона
за обществените поръчки и подзаконовите
актове по прилагането му.
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Чл. 27. Разснарядяването, унищожаването
и утилизацията на боеприпаси, невзривили
се при учебно-бойни стрелби, се извършва
по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите
изделия.
Г л а в а

ш е с т а

КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ
Чл. 28. Директорите на дирекции в ДАТО
ч р е з нача л н и ц и т е на о т де л и и с ек т ори
осъществяват контрол по извършването на
дейностите, свързани с ОБ, в подчинените
им структурни звена.
Чл. 29. (1) Председателят на ДАТО или
оправомощен от него заместник-председател със заповед назначава комисия, която
да осъществява контрол по отношение на
дейностите, свързани с ОБ, в ДАТО.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват задачите, срокът и длъжностните лица, които
да осъществят конт рола върх у дейности,
свързани с ОБ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Щатна опаковка“ е специално проектирана и произведена опаковка за съхраняване
и транспортиране на дадена номенклатура
оръжия и боеприпаси.
2. „Боеприпаси, забранени за стрелба“ са
тези, които при проведени полигонни и/или
лабораторни изпитания с тях са показали
резултати, неотговарящи на изискванията
на техническата документация.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 2, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
2824

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61
ОТ 2 АПРИЛ 2020 Г.

за условията и реда за създаване на търговски
дружества от държавните висши училища за
целите на стопанската реализация на резултатите от научни изследвания и обекти на
интелектуалната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. С постановлението се определят
условията и редът за създаване на търговски
дружества от държавните висши училища,
както и за участието на тези дружества в капитала на други търговски дружества.

ВЕСТНИК
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Чл. 2. Държавните висши училища може да
създават дружества с ограничена отговорност
и акционерни дружества по реда на Търговския закон, както и да участват в капитала
на такива дружества само за стопанската
реализация на резултати от извършените
научни изследвания и създадените обекти на
интелектуална собственост.
Чл. 3. Академичният съвет на държавното
висше училище взема решение за учредяването,
преобразуването или прекратяването, както и
за участието или прекратяване на участието на
висшето училище в капитала на търговските
дружества по чл. 2.
Чл. 4. (1) Търговските дружества по чл. 2 не
може да имат друг предмет на дейност освен:
1. продажба на резултати от научни изследвания и на обекти на интелектуална собственост, които са заведени във висшето училище
като нематериални активи;
2. предоставяне на лицензии за използване на резултати от научни изследвания и на
обекти на интелектуална собственост;
3. извършване на маркетингова, информационна, рекламна и други дейности, необходими за осъществяването на продажбата и/или
предоставянето на лицензии за използване на
резултати от научни изследвания и на обекти
на интелектуална собственост;
4. предоставяне на консултантски услуги и
съдействие за ефективното внедряване и/или
използване на резултати и/или на обекти, за
които са осъществени дейностите по т. 1 и 2;
5. определяне на необходимостта от получаване на правна закрила за резултати от
научни изследвания и обекти на интелектуална
собственост в страната и/или в чужбина и
срока за поддържане, както и организиране
и осъществяване на нейното получаване, поддържане и защита при нарушения;
6. провеждане на проучвания, създаване и
поддържане на база от данни за потенциални
потребители и пазари, както и за основни
конкуренти и техните позиции на пазарите
за реализация на резултатите от научни изследвания и на обектите на интелектуална
собственост, създавани от съответното държавно висше училище.
(2) Предметът на дейност по ал. 1 трябва да е свързан с резултатите от научната
дейност по професионалните направления и
специалностите от регулирани професии, за
които висшето училище е получило акредитация от Националната агенция за оценяване
и акредитация.
(3) В предмета на дейност по ал. 1 може
да бъдат отразени и конкретизирани специфичните особености на висшето училище по
отношение на регистрираните резултати от
научните изследвания и създадените обекти
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на интелектуална собственост, които са заведени във висшето училище като нематериални
активи.
Чл. 5. (1) Държавното висше училище може
да участва в капитала на дружествата по чл. 2
с парични и с непарични вноски.
(2) Паричната вноска в капитала може да
е само от собствени средства по чл. 90, ал. 3,
т. 4 и ал. 9 от Закона за висшето образование.
Размерът на паричната вноска не може да бъде
повече от 10 000 лв.
(3) Непаричните вноски в капитала може да
са само обекти на интелектуална собственост
на висшето училище, оценени и заведени във
висшето училище като нематериални активи.
Оценката на непаричните вноски в капитала
се извършва по реда на Търговския закон.
Чл. 6. (1) Правата на висшето училище
в търговските дружества, в които висшето
училище е съдружник или акционер, се упражняват от академичния съвет.
(2) В търговските дружества по ал. 1 висшето училище се представлява в общото събрание на дружеството от лице, определено
от академичния съвет.
(3) Определеният представител по ал. 2
докладва на академичния съвет за резултатите
на дружеството от стопанската реализация
след всяка приключила финансова година.
Чл. 7. Механизъм за отчисления от печалбата на търговските дружества по чл. 2
в полза на висшите училища се определя в
устава, съответно в дружествения договор,
при условията и по реда на Търговския закон.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за висшето
образование.
§ 2. Министърът на образованието и науката осъществява контрол по прилагането на
постановлението.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62
ОТ 2 АПРИЛ 2020 Г.

за допълнение на Методиката за извършване
на индивидуална оценка на потребностите от
подкрепа за хората с увреждания, приета с
Постановление № 64 на Министерския съвет
от 2019 г. (ДВ, бр. 27 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Наименованието в раздел „Заключителна разпоредба“ се заменя с „Преходни и
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заключителни разпоредби“ и в него се правят
следните изменения и допълнения:
1. Досегашният параграф единствен става
§ 1.
2. Създава се § 2:
„§ 2. (1) За времето на обявено извънредно
положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията
на Република България разпоредбата на чл. 3,
ал. 3, т. 1 не се прилага.
(2) За времето на обявено извънредно
положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията
на Република България интервюто по чл. 3,
ал. 3, т. 2 се провежда само по телефон или
по електронна поща.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
13 март 2020 г. и се прилага до отмяна на
извънредното положение, обявено с Решение
на Народното събрание от 13 март 2020 г.
(ДВ, бр. 22 от 2020 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63
ОТ 2 АПРИЛ 2020 Г.

за допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за хората с увреждания, приет с
Постановление № 65 на Министерския съвет
от 2019 г. (ДВ, бр. 27 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 3а:
„§ 3а. (1) За времето на обявено извънредно
положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България разпоредбата на
чл. 15, ал. 3, т. 1 не се прилага.
(2) За времето на обявено извънредно
положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията
на Република България интервюто по чл. 15,
ал. 3, т. 2 се провежда само по телефон или
по електронна поща.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
13 март 2020 г. и се прилага до отмяна на
извънредното положение.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата
на биологично производство, етикетиране
и контрол, и за издаване на разрешение за
контролна дейност за спазване на правилата
на биологичното производство, както и за
последващ официален надзор върху контролиращите лица (обн., ДВ, бр. 75 от 2018 г.;
изм., бр. 93 от 2018 г. и бр. 35 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 2 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „информационни бази данни, за които не се събират такси“
се заменят с „публични електронни регистри“.
2. Буква „а“ се изменя така:
„а) лицата, които извършват производство,
преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по
правилата на биологичното производство,
включително подизпълнителите;“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 т. 3 и 6 се отменят.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Министърът на земеделието, храните
и горите утвърждава със заповед правила за
определяне на официални лаборатории за
извършване на лабораторни анализи на проби, взети по време на официален контрол на
биологично производство, съгласно чл. 37 от
Регламент (ЕС) 2017/625, въз основа на които се одобряват лаборатории, акредитирани
съгласно ISO/IEC 17025/2017, с които контролиращите лица могат да сключват договори
за извършване на анализи.“
§ 3. В чл. 4, ал. 2 т. 3 и 5 се отменят.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „както и за дрожди,
използвани за храна или фураж, с изключение
на продуктите от лов и риболов на диви животни, които не се определят като биологично
производство“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 5. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „от 10 км“ се заменят с
„от 3 км от индустриалния замърсител и 1 км
от автомагистралата“.
2. Създава се т. 5:
„5. осигурена е проследимост за събраното
количество от всеки събирач.“
§ 6. В чл. 8 думите „също преди сеитба,
съответно засаждане“ се заменят с „на контролиращото лице в срок до 10 дни“.
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§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „т. 1 – 14“ се заменят с
„т. 1 – 13“.
2. В ал. 2 т. 2 се отменя.
3. В ал. 10 думата „оператора“ се заменя с
„оператора/операторите“, а „подизпълнителя“
се заменя с „подизпълнителя/подизпълнителите“.
§ 8. Член 16 се отменя.
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) буква „б“ се изменя така:
„б) протокол за пробовземане от контролиращо лице и резултати от анализ на проби
от парцелите по буква „а“, изследванията да
са извършени от лаборатория, определена
съгласно чл. 2, ал. 6;“
бб) създава се буква „в“:
„в) документ, доказващ правно основание
за ползване на парцелите.“;
б) в т. 2:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) протокол за пробовземане от контролиращо лице и резултати от анализ на
проби на парцелите, изследванията трябва
да са извършени от лаборатория, определена
съгласно чл. 2, ал. 6;“
бб) буква „в“ се изменя така:
„в) експертно становище за замърсяването
на почвата с неразрешени продукти и/или
вещества, както и за периода на разпад на
установените неразрешени продукти и/или
вещества в почвата;“
вв) създава се буква „г“:
„г) документ, доказващ правно основание
за ползване на парцелите.“
2. В ал. 3 думите „акредитирана съгласно
ISO/IEC 17025/2017 за установяване на неразрешени продукти и/или вещества“ се заменят
с „определена съгласно чл. 2, ал. 6“.
3. Алинеи 4, 5 и 6 се отменят.
§ 10. Член 19 се отменя.
§ 11. В чл. 20 ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 7 към
заявлението се прилага протокол за пробовземане и резултати от анализ на проби
от лаборатория, определена съгласно чл. 2,
ал. 6, доказващи липсата на неразрешени за
биологичното производство продукти, както
и документи, доказващи, че съоръженията
не са били третирани или изложени на въздействието на неразрешени за биологичното
производство продукти.“
§ 12. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1:
а) в буква „в“ навсякъде думите „5 дни“
се заменят с „48 часа“;
б) създава се буква „д“:
„д) документ, доказващ правно основание
за ползване на парцелите;“.
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2. В т. 4 се създава буква „д“:
„д) документ, доказващ правно основание
за ползване на парцелите;“.
3. В т. 5:
а) в буква „а“ след думите „информация
за“ се добавя „прилаганата програма и за“.
б) в буква „б“ след думата „лице“ се добавя
„в срок до 10 дни“.
§ 13. В чл. 23 буква „г“ се отменя.
§ 14. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. доказателства относно необходимостта
за използване на даден сорт, който е с голямо
стопанско значение, при налични други сортове в базата данни по чл. 42, ал. 1;“.
2. В т. 2 в основния текст след думата
„производителя“ се добавя „или други доказателства“.
§ 15. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За разрешаване на изключение по чл. 4,
ал. 2 операторът, съответно подизпълнителят,
предварително подава писмено заявление по
образец до контролиращото лице за издаване
на разрешение. Образецът се утвърждава със
заповед на министъра на земеделието, храните
и горите и се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието,
храните и горите.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 16. Член 31 се отменя.
§ 17. Член 33 се отменя.
§ 18. В чл. 35 думите „базата данни“ се
заменят с „регистъра“.
§ 19. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. операторът, съответно подизпълнителят, е уведомил министъра на земеделието,
храните и горите в 10-дневен срок от датата
на сключване на договора за контрол и сертификация за преминаване към биологично
производство чрез потвърждаване на информацията в регистъра по чл. 45;
3. операторът, съответно подизпълнителят, е уведомил министъра на земеделието,
храните и горите в 10-дневен срок от датата
на сключване на договор/допълнително споразумение за включване на нова дейност в
система на контрол чрез потвърждаване на
информацията в регистъра по чл. 45.“
2. В ал. 5 думите „акредитирана съгласно
ISO/IEC 17025/2017“ се заменят с „определена
съгласно чл. 2, ал. 6“.
§ 20. В чл. 37, ал. 4 се създава изречение
второ: „Националният знак „Калинка“ е публично достъпен на интернет страницата на
МЗХГ във векторен формат.“
§ 21. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В а л . 1 д у м и т е „ Ре г л а м е н т ( Е О)
№ 882/2004 на Европейск и я парламент и
на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със
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законодателството в областта на фуражите
и храните и правилата за опазване здравето
на животните и хуманното отношение към
животните (ОВ, бр. L 165 от 30.04.2004 г.)“
се заменят с „Регламент (ЕС) 2017/625 на
Европейск и я парламен т и на С ъвета о т
15 март 2017 г. относно официалния контрол
и другите официални дейности, извършвани
с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването
на животните и хуманното отношение към
тях, здравето на растенията и продуктите за
растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005,
(ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС)
№ 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429
и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и
на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО)
№ 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/
ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и
2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на
Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО,
91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО
на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета
(Регламент относно официалния контрол) (ОВ,
L 95, 7.4.2017 г.) (Регламент (ЕС) № 2017/625)“.
2. В ал. 3, т. 2 думите „наложените санкции“ се заличават.
§ 22. В чл. 39 се създава ал. 7:
„(7) При получаване на сигнал за нередности и/или нарушения на биологични продукти
и/или на продукти в преход към биологично
производство БАБХ информира в срок до 3
дни компетентното звено и контролиращото
лице за резултата от извършената проверка.“
§ 23. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л . 1 д у м и т е „ Ре г л а м е н т ( Е О)
№ 882/2004“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 2017/625“.
2. В ал. 2, т. 2 думите „Регламент (ЕО)
№ 882/2004“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 2017/625“, а „чл. 12 от Регламент (ЕО)
№ 882/2004“ с „чл. 37 от Регламент (ЕС)
№ 2017/625“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Българската агенция по безопасност
на храните уведомява в рамките на същия
ден или на следващия ден компетентното
звено и контролиращото лице на търговеца
или вносителя, когато:
1. не допуска вноса и отказва заверката
на сертификата;
2. е уведомила Комисията и другите държави членки за нарушение или нередност
чрез системата TR ACES.“
§ 24. В наименованието на глава трета думите „ИНФОРМАЦИОННИ БАЗИ ДАННИ“
се заменят с „ЕЛЕКТРОННИ РЕГИСТРИ“.
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§ 25. Наименованието на раздел I от глава
трета се изменя така:
„Електронен регистър на посевния и посадъчния материал и семената от картофи,
произведени по правилата на биологичното
производство“.
§ 26. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Компетентното звено поддържа електронен регистър на посевния и посадъчния
материал и семената от картофи, произведени
по правилата на биологичното производство,
съгласно чл. 48 от Регламент (ЕО) № 889/2008.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „Базата данни“
се заменят с „Регистърът“;
б) в т. 1 съкращението „ЕГН“ се заличава;
в) в т. 4 думата „ботаническо“ се заменя
с „научно“, а „име“ се заменя с „научно
наименование“;
г) създават се т. 8, 9 и 10:
„8. дата, от която посевният, посадъчният материал или семената от картофи са на
разположение;
9. страна/регион, където сортът е изпитван
и утвърден за включване в Общата сортова
листа;
10. копие на писменото доказателство по
чл. 29, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на
производителя, както и на търговеца, когато
са различни лица.“
3. В ал. 3 думите „базата данни“ се заменят
с „регистъра“.
4. В ал. 4 думите „Базата данни“ се заменят
с „Регистърът“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Регистърът по ал. 1 е публичен и достъпен чрез интернет страницата на МЗХГ.“
§ 27. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Операторът, съответно подизпълнителят, на сортове посевен и/или посадъчен
материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство, подава заявление по образец до
компетентното звено за включване в базата
данни регистъра по чл. 42, ал. 1. Образецът
се утвърждава със заповед на министъра на
земеделието, храните и горите и се публикува
на интернет страницата на Министерството
на земеделието, храните и горите.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В срок до 5 работни дни компетентното
звено извършва административна проверка
на подаденото заявление по ал. 1. Когато
установи непълноти и/или несъответствия,
компетентното звено уведомява заявителя,
който трябва да ги отстрани в срок до 10 дни.
Ако заявителят не отстрани непълнотите и/
или несъответствията, министърът на земе-
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делието, храните и горите със заповед постановява отказ за вписване на заявлението в
регистъра.“
3. В ал. 3 и 4 думите „базата данни“ се
заменят с „регистъра“.
4. Алинея 5 се отменя.
§ 28. В чл. 44 думите „базата данни“ се
заменят с „регистъра“.
§ 29. Наименованието на раздел II от глава
трета се изменя така:
„Електронен регистър на производители,
преработватели и търговци на земеделски
продукти и храни, произведени по биологичен начин, включително подизпълнителите,
и на лицата, които осъществяват контрол за
съответствие на биологичното производство“.
§ 30. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа публичен
електронен регистър на лицата, които извършват производство, преработване, съхранение
и търговия на земеделски продукти и храни,
произведени по правилата на биологичното
производство, включително подизпълнителите. Регистърът е публичен на интернет страницата на Министерството на земеделието,
храните и горите. Съгласно чл. 92, параграф
6 от Регламент (ЕО) № 889/2008 на Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
се осигурява достъп и се предоставя информация за инспекциите и наложените мерки
по чл. 48, ал. 6.“
2. В ал. 2 думите „Базата данни“ се заменят
с „Регистърът“.
3. В ал. 3:
а) в основния текст думите „базата данни“
се заменят с „регистъра“;
б) в т. 1 думите „пет работни“ се заменят
с „десет“;
в) в т. 2 думите „пет работни“ се заменят
с „десет“, а „базата данни“ се заменят с „регистъра“;
г) в т. 4 се създава изречение второ: „в
тези случаи контролиращото лице уведомява
в деня на установяването им или в следващия
ден по електронна поща компетентното звено и всички контролиращи лица, получили
разрешение по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС;“
д) в т. 6 преди думата „парцели“ се добавя
„информация за“, а след „период“ се добавя
„за парцели в период на преход“;
е) в т. 10 числото „63“ се заменя с „68“;
ж) точка 12 се изменя така:
„12. информация за конвенционалното
производство на оператора.“
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) В срок до 10 дни от получаване на
автоматично съобщение от регистъра операторът потвърждава информацията по ал. 3,
т. 1, 2, 6, 7, 8 и 12, с което същата се вписва
в регистъра.“
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5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „базата данни“ се заменят с „регистъра“.
6. Създава се ал. 6:
„(6) Вписаните обстоятелства в регистъра
по ал. 3 се смятат за известни на третите
лица от момента на вписването.“
§ 31. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, вписани в регистъра по чл. 45,
ал. 1, са длъжни да предоставят информация
на контролиращите лица за всички настъпили
промени във вписаните обстоятелства.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При прехвърляне на оператор към друго
контролиращо лице в срок до 10 работни дни
двете контролиращи лица вписват промяната
в регистъра по чл. 45, ал. 1.“
§ 32. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
„Министерството на земеделието, храните и
горите поддържа публичен електронен регистър на лицата, които осъществяват контрол за
съответствие на биологичното производство.
Компетентното звено вписва в регистъра:“.
2. В ал. 2 думите „базата данни по чл. 45“
се заменят с „регистъра по“.
§ 33. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Транспорт и рането под леж и на кон т рол,
когато се извършва като подизпълнителска
дейност.“
2. В ал. 3 се създават изречения второ и
трето: „След сключването на договора операторът потвърждава извършваните от него
дейности в 10-дневен срок. Потвърждението
се смята за дата на уведомяване на Министерството на земеделието, храните и горите
за започване на съответната дейност.“
3. В ал. 6 се създават изречения второ и трето: „Операторът, съответно подизпълнителят,
може да обжалва мярка, която му е наложена, по реда на процедурата за обжалване на
съответното контролиращо лице. При отмяна
или промяна на наложена мярка контролиращото лице уведомява компетентното звено и
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция, в срок до 3 работни дни.“
4. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Контролиращото лице издава писмено
доказателство по смисъла на чл. 29, параграф
1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на оператор, съответно подизпълнител, с който има
сключен договор за контрол и сертификация.
Писменото доказателство трябва да отговаря
на посочените изисквания в приложения XII
и XIIа от Регламент (ЕО) № 889/2008. Във
връзка с писменото доказателство по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 834/2007 конт ролиращото лице издава
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приложение към него, съдържащо справка за количеството произведена първично
земеделска продукция през съответната година, площите, животните и/или пчелните
семейства, от които е произведена, както и
наличната на склад продукция от предходни
години. Приложението се актуализира, когато
са налични данни за реално произведената
продукция, както и по искане на оператора.
Приложението се въвежда в срок до 5 работни дни от неговото издаване в регистъра
по чл. 45.“
5. Създава се нова ал. 10:
„(10) При отразяване на количеството
произведени пчелни продукти в справката по
ал. 9 контролиращите лица оценяват достоверността на добивите при биологично производство въз основа на данните за средния
добив при конвенционално производство за
предходните 5 години, получени от системата
за агростатистика.“
6. Алинея 11 се изменя така:
„(11) Когато оператор заяви по-голямо
количество произведени пчелни продукти от
установените съгласно ал. 10, контролиращото
лице извършва проверка на произведените,
продадените и наличните на склад при производителя количества и въз основа на нея
попълва приложението по ал. 9. На база оценка
на риска контролиращото лице решава дали да
извърши лабораторен анализ на конкретната
партида за наличие на остатъчни количества
забранени вещества в биологичните пчелни
продукти.“
7. Досегашната ал. 10 става ал. 12.
§ 34. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 3 в основния текст думите „изпращат до компетентното звено“ се заменят с
„въвеждат в регистъра по чл. 45“;
б) в т. 4 се създава изречение второ: „инспекциите без предизвестие се извършват без
предварително уведомяване на операторите/
подизпълнителите;“
в) точка 6 се изменя така:
„6. вземат, съхраняват и изпращат пробите
по т. 1 за анализ в одобрени от министъра
на земеделието, храните и горите по реда на
чл. 2, ал. 6 лаборатории;“
г) в т. 7 се създава изречение второ: „анализ
на риска се извършва всяка година, както и
при промяна на обстоятелствата, въз основа
на които е извършен;“
д) точка 8 се отменя;
е) в т. 9 се съ зда ва изречение вт оро:
„физическите проверки се извършват през
най-подходящия за проверка на съответната
дейност период от годината;“
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ж) създава се т. 10:
„10. проверяват достоверността на добивите
във връзка с обявените от оператора произведени количества биологични продукти.“
2. В ал. 3 в основния текст след думата
„риска“ се добавя „се изготвя по методика,
утвърдена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите и“.
3. В ал. 5 след думата „Лабораториите“ се
добавя „по чл. 2, ал. 6“, а думите „чл. 12, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004“
се заменят с „чл. 37, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) № 2017/625“.
4. Алинея 6 се отменя.
§ 35. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „от тяхното
получаване“.
2. В ал. 5 числото „14“ се заменя с „10“,
думите „10-дневен“ се заменят със „7-дневен“,
а изречение второ се изменя така: „Когато
непълнотите или несъответствията не бъдат
отстранени в определения срок, министърът
на земеделието, храните и горите постановява
отказ.“
3. Алинеи 10 и 11 се отменят.
§ 36. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. (1) Надзорът върху дейността на
контролиращите лица, получили разрешение от министъра на земеделието, храните и
горите по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС, се
осъществява чрез годишни надзорни проверки.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват от
оправомощени със заповед на министъра на
земеделието, храните и горите длъжностни
лица по предварително одобрен индикативен
график. Индикативният график за извършване
на надзорни проверки се изготвя и одобрява
от компетентното звено всяка година в срок
до 31 март. В срок до 14 дни след одобрение
на индикативния график на контролиращите
лица се предоставя информация за периода
на извършване на надзорните проверки.
(3) При извършване на проверките:
1. за всяка надзорна проверка се издава
заповед на министъра на земеделието, храните
и горите, в която се посочват лицата, които
са оправомощени да я извършат, периодът на
проверката и контролиращото лице, на което
са оправомощени да извършат проверка;
2. длъжностните лица подписват декларация за поверителност и липса на конфликт
на интереси.
(4) Не по-късно от 12 работни дни преди
провеждане на надзорната проверка компетентното звено уведомява контролиращото
лице за предстоящата проверка.
(5) Надзорната проверка включва:
1. административна проверка на:
а) съответствието с представените документи от контролиращото лице до компетентното звено;
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б) проверка на досиета на оператори/подизпълнители;
2. физически проверки на място по време
на инспекция, извършени от контролиращото
лице (Witness-Audit) или от лицата по ал. 2 с
участието на представител на контролиращото
лице (Review-Audit) на оператори, съответно
подизпълнители;
3. взимане на проби и анализи на продукти,
сертифицирани от проверяваното контролиращо лице.
(6) С лед п ри к л юч ва не на п роверк ата
д л ъж нос т н и т е л и ца по а л. 2 изг о т вя т и
връчват за подпис на контролиращото лице
заключение с констатации в два еднообразни
екземпляра. Въз основа на заключението
длъжностните лица изготвят предварителен
доклад до министъра на земеделието, храните
и горите с резултатите от всяка извършена
надзорна проверка, включващ информацията,
определена в чл. 13, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 2017/625. Предварителният доклад се
изпраща на контролиращото лице в срок до
5 работни дни от приключване на надзорната
проверка.
(7) В срок до 10 календарни дни от получаване на доклада по ал. 6 контролиращите
лица могат да изпратят на компетентното звено
възражения и допълнителна информация. В
срок до 10 дни от получаване на възраженията
и допълнителната информация лицата по ал. 2
изготвят окончателен доклад до министъра
на земеделието, храните и горите и в срок
до 3 работни дни от неговото одобрение го
изпращат на контролиращото лице.
(8) Министърът на земеделието, храните и
горите утвърждава със заповед процедура за
извършване на надзорните проверки по ал. 1
в съответствие с чл. 92в, параграфи 1 – 3 от
Регламент (ЕО) № 889/2008, която се публикува на интернет страницата на МЗХГ.
Измененията на процедурата се публикуват
на интернет страницата на МЗХГ в 7-дневен
срок от тяхното утвърждаване.
(9) Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите могат да бъдат извършвани следните допълнителни надзорни
проверки на контролиращите лица:
1. за установяване на предприетите мерки
и действия след направени констатации;
2. физически проверки на място на оператори и подизпълнители;
3. проверки по сигнал.“
§ 37. Създава се чл. 53а:
„Чл. 53а. (1) Компетентното звено разглежда окончателните доклади от приключилите
надзорни проверки и изготвя предложения
до комисията по чл. 59, ал. 1 за прилагане
на мерките по чл. 22, ал. 4 от ЗПООПЗПЕС,
когато при надзорните проверки е установено,
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че не са спазени изисквания по чл. 92д от
Регламент (ЕО) № 889/2008, с изключение на
изискването по буква „в“, т. vi).
(2) След получаване на окончателния доклад от надзорна проверка контролиращото
лице в срок от 1 месец предоставя доказателства за предприети коригиращи действия
и закриване на констатираните несъответствия. За изпълнение на задължителното
предписание за отстраняване на допуснатото
нарушение по чл. 22, ал. 4 от ЗПООПЗПЕС
от контролиращото лице надзорният орган
може да изготви план за действие, включващ
конкретни мерки. Планът за действие е със
срока по чл. 22, ал. 4, т. 1 от ЗПООПЗПЕС,
който може да бъде до 6 месеца. Компетентното звено извършва преглед за изпълнението
на плана за действие.
(3) При установяване на административно
нарушение по чл. 64, ал. 3 от ЗПООПЗПЕС
по време на надзорната проверка оправомощените длъжностни лица съставят и връчват
на контролиращото лице акт за установяване
на административно нарушение по реда на
Закона за административните нарушения и
наказания.
(4) При извършване на проверки по чл. 53,
ал. 5, т. 2 и ал. 9, т. 2 в случаи на установени
несъответствия и/или нарушения компетентното звено в изпълнение на чл. 92г от Регламент (ЕО) № 889/2008 дава задължителни
предписания, по смисъла на чл. 22, ал. 4 от
ЗПООПЗПЕС, за налагане на мерки от приложение № 3.“
§ 38. В глава четвърта раздел IV с чл. 54
се отменя.
§ 39. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „за обмен на информация с другите контролиращи лица и с операторите в система на контрол“ се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Процедурите по ал. 1 и 2 се изменят
по реда на тяхното одобряване.“
§ 40. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „стойности (Mrl)“
се добавя „и/или на вещества, които не са
разрешени за употреба на територията на
Република България“, а „срок до 3 работни
дни от установяването“ се заменят с „деня
на установяването им или в следващия ден“.
2. В ал. 2 думите „извън територията на
страната“ се заменят с „на територията на
други държави – членки на ЕС“.
§ 41. В чл. 58 думите „чл. 44 от Регламент
(ЕО) № 882/2004“ се заменят с „чл. 113 от
Регламент (ЕС) № 2017/625“, а „чл. 41 от Регламент (ЕО) № 882/2004“ се заменят с „чл. 109
от Регламент (ЕС) № 2017/625“.
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§ 42. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 думите „Министерството на икономиката“ се заменят със „Селскостопанската
академия“.
2. В ал. 7 думите „При необходимост“ и
думите „могат да“ се заличават.
3. Създава се ал. 9:
„(9) Протоколите от заседанията на комисията се публикуват на интернет страницата
на Министерството на земеделието, храните
и горите, като се заличават включените в тях
лични данни и конфиденциална информация.“
§ 43. В чл. 60, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „чл. 18, ал. 1“ се добавя „и чл. 21а“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. разглежда резултатите от надзорните
проверки;“.
3. Създава се т. 6:
„6. разглежда други въпроси, свързани с
прилагане на правилата на биологичното
производство.“
§ 44. В § 1 на допълнителната разпоредба
т. 19 се отменя.
Министър:
Десислава Танева
2785

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 5
от 11 март 2020 г.

за придобиване на квалификация по професията „Помощник-възпитател“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
762030 „Помощник-възпитател“ от област на
образование „Социални услуги“ и професионално направление 762 „Социална работа и
консултиране“ 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 762030 „Помощник-възпитател“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация
за специалността 7620301 „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“.
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Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
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 762030 „Помощник-възпитател“ 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 2020/2021 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 професиона лна
квалификация по професията в системата
на у чилищното образование до у чебната
2019/2020 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 № 10 от 2006 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Помощник-възпитател“ (ДВ, бр. 14 от 2007 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
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Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията
„Помощник-възпитател“
Професионално направление:
762

Социална работа и консултиране

Наименование на професията:
762030 Помощник-възпитател
Специалности:

Степен Ниво
Ниво
на
по
по
профе- НациЕвросионал- онална пейска
на
квали- кваликвали- фикафикафика- ционна ционна
ция
рамка рамка
(НКР) (ЕКР)
7620301 Помощник- трета
4
4
възпитател
в отглеждането и възпитанието
на деца

1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Помощник-възпитател“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра
на образованието и науката със Заповед № РД09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед
№ РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията за
входящото минимално образователно равнище
към кандидатите са:
за ученици – завършено основно образование;
за лица, навършили 16 години – придобито право за явяване на държавни зрелостни
изпити или завършено средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо
професионално обучение с придобиване на
трета степен на професионална квалификация
е придобита втора степен на професионална
квалификация по професия от област на образование „Социални услуги“.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се
обучава, не му е противопоказна.
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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.)
Помощник-възпитателят в отглеждането и
възпитанието на деца предоставя социалната
услуга отглеждане и възпитание на децата в
ранна, предучилищна и училищна възраст в
домашни условия или в институция. Помощник-възпитателят работи в екип или самостоятелно за изпълнение на професионалните
си задължения. При самостоятелна работа в
семейна среда помощник-възпитателят спазва
основни принципи за екипно взаимодействие
с родители, настойници и други членове на
семейството за еднакви подходи към детето
при неговото отглеждане и възпитание с отчитане на социокултурните характеристики
на семейната среда, но с пълно съблюдаване
на детските права и съблюдаване на нормите
за детска безопасност.
И при самостоятелна, и в екипна работа
помощник-възпитателят изпълнява задълженията си, отнасящи се до: дейности за
обезпечаване на безопасността и сигурността
на детската среда, цялостното є хигиенно
под държане само при необходимост и ли
при липса на хигиенист, дейности за грижи,
отглеждане и възпитание на дете или деца
в група, специфични дейности за грижи за
деца в семейна среда, деца с увреждания
и хронични заболявания, деца в здравна,
образователна или социална институция и
дейности за обезпечаване на детската сигурност при извънредни обстоятелства, свързани
с бедствия, аварии и/или други кризисни
ситуации.
При изпълнение на специфични дейности за
отглеждане и грижи за деца в процес на продължително лечение помощник-възпитателят
съгласува всяка своя дейност с ангажираните
за всеки конкретен случай медицински и
педагогически специалисти. При работа с
деца в институционална среда при нетипични
обстоятелства, например лагер за спешна
евакуация на деца, помощник-възпитателят
работи екипно, като изпълнява и указания
на лекар, социален работник или служител
на Държавната агенция за закрила на детето.
В процеса на своята трудова дейност помощник-възпитателят използва препарати,
пособия и материални средства, чрез които
или с чиято помощ в екип с хигиенист или
самостоя телно обезпечава под д ържанет о
на х и г иен но т о н и во на де т ск ат а с р еда.
Материали и средства, с които обезпечава
детската сигурност в случаите на престой в
подготвени помещения или обезпечени за
деца пространства на открито, включително

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

при придвижване, преходи в природна среда,
лагеруване и игри на открито или близо до
водни площи, както и при обезпечаване и
осигуряване на детската сигурност при водни
бани във водни басейни или в обезопасени плитки зони в море. Умее да използва
сигнални и други материали, необходими
за бързата организация на деца в рискова
сит уация и успешното им евакуиране от
рисковата зона до безопасно за децата място. При взаимодействие с дете или деца той
разпределя и ползва материални и игрови
средства за стимулиране и насърчаване на
детските умения.
Помощник-възпитателят носи пряка отговорност за правилното съхраняване на
препарати, средства и пособия за поддържане на средата и хигиената на недостъпни за
децата места.
В своята работа помощник-възпитателят
се придържа към спазване и прилагане на
правила, регламентирани в рамките на трудов договор, длъжностна характеристика,
вътрешните правилници за трудовия ред с
описани норми за безопасност при съхранение и ползване на всички необходими за
работата материали, програми или указания
от педагогически и медицински специалист,
както и правила на работодатели – родители
или настойници, при наемане за работа с дете
или деца в домашна среда.
Помощник-възпитателят участва самост оя т елно и ли в ек ип в подго т овката на
детето/децата за хранене и сън. Обезпечава
безопасния детски престой на открито при
разходки, наблюдения или пребиваване на
децата в организирана среда за отдих в планина или на море. Под инструкция на специалист помощник-възпитателят изпълнява
екипни дейности за осигуряване на средата
при работа с деца с увреждания и хронични
заболявания или деца в процес на продължително лечение.
Помощник-възпитателят оказва активно
съдействие на родител/настойник, педагогически и медицински специалист при организация и подготовка на средата и материалната база за игри и образование чрез игри в
интериорна и екстериорна среда на дома или
институцията. Участва в екип при подпомагане активността на детето в образователни
дейности чрез различни игри по програма
или под инструкция на специалист за стимулиране на позитивната емоционалност и
детското физическо развитие, а при нужда и
дейности за детска физическа рехабилитация.
Съдейства за осъществяване на поддържащи
образователни дейности в среда на лечебно
заведение по смисъла на Закона за лечебните
заведения, осъществява различни форми на
педагогическо взаимодействие под ръководството на учител или медицински специа-
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лист в институция. Насърчава и подпомага
децата за овладяване на умения за спазване
на установени правила за безопасност при
участието им в различните дейности в дома
или институцията.
По време на изпълнение на служебните
си задължения помощник-възпитателят носи
облекло, определено от работодателя или рег
ламентирано в договор и нормативни актове.
Помощник-възпитателят осъществява своята трудова заетост в съответствие с трудовото
законодателство – почасово, без фиксирано
работно време, целодневно или през нощта,
ако работи с деца в домашна среда или по
часови график, ако изпълнява задълженията
си по договор в институция.
Упражняващите професията „Помощниквъзпитател“ по време на работа трябва да
имат добър здравен статус, който позволява
изпълнение на трудовите им задължения. Същият се доказва с необходимите медицински
удостоверения за първоначално постъпване
на работа, както и с ежегодно заверявана
здравна книжка за България.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Помощниквъзпитател“ може да продължи обучението
си по професията „Социален асистент“. При
обучението единиците резултати от ученето
по общата професионална подготовка и по
отрасловата професионална подготовка се
зачитат.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване
на единиците резултати от ученето, които
лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика,
посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-1093
от 19.12.2018 г.
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията
„Помощник-възпитател в отглеж дането и
възпитанието на деца“, могат да заемат длъжностите:
5311-1001 „Детегледачка“;
5311-1002 „Бавачка“, както и други длъжности, включени в последната актуализация
на НКПД;
5311-1003 „Гувернантка“;
5312-3003 „Помощник-възпитател“.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ и резултати от учене
(РУ) по видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с трета
степен на професионална квалификация от
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Списъка на професиите за професионално
образование и обучение (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 в институция
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 отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Социална работа и консултиране“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 4. Организация на работния процес
4.1. РУ Организира работния процес
4.2. РУ Поема отговорност за качеството
на работата си
ЕРУ 5. Комуникация и чужд език
5.1. РУ Общува ефективно в работния екип
5.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
5.3. РУ Владее чужд език по професията
ЕРУ 6. Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност
6.1. РУ Обработва информация с ИКТ
6.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
6.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
6.4. РУ Осигурява защита на електронната
среда
6.5. РУ Решава проблеми при работата с
ИКТ
ЕРУ 7. Подкрепа и придружаване на пот
ребителя (детето)
7.1. РУ Съдейства за поддържане на здравословното състояние на потребителя (детето)
7.2. РУ Оказва подкрепа в битови рискови
ситуации
7.3. РУ Съдейства за защита на детето
ЕРУ 8. Професионална комуникация и
общуване
8.1. РУ Изгражда отношение на доверие с
детето и заинтересованите страни
8.2. РУ Осъществява комуникация с детето
и заинтересованите страни
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ЕРУ 9. Професионална етика и професионално развитие
9.1. РУ Спазва професионалната етика и
съхранява емоционалното си състояние
9.2. РУ Проявява готовност за повишаване
на професионалната си компетентност и развиване на личностните си качества
ЕРУ 10. Основи на социалната работа в
грижите за детето
10.1. РУ Познава същността и формите за
социална работа с деца и семейства
10.2. РУ Полага грижи за детето в първата
година от живота
10.3. РУ Полага грижи за детето от 1 – 3
години
10.4. РУ Полага грижи за детето в пред
училищна възраст
10.5. РУ Полага грижи за детето в училищна възраст
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Помощник- възпитател
в отглеждането и възпитанието на деца“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 11. Хигиена на детето и безопасност
на средата
11.1. РУ Извършва основни дейности за
хигиенно поддържане на безопасна среда
11.2. РУ Обезпечава условията за поддържане на хигиенична и безопасна среда на
децата в домашни условия и/или институция
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11.3. РУ Поддържа подходяща среда за
осъществяване на разнообразни дейности и
игра в помещение и/или на открито
11.4. РУ Обезопасява детската среда при
бедствия, аварии и други кризисни ситуации
ЕРУ 12. Основни грижи за децата с увреждания и хронични заболявания
12.1. РУ Описва основните видове увреждания в детска възраст и видовете хронични
заболявания
12.2. РУ Общува с деца с увреждания и
хронични заболявания
12.3. РУ Предоставя информация за изпълнението на инструкциите на институциите,
ангажирани с приобщаващото образование
12.4. РУ Организира ежедневните дейности за деца с увреждания или хронични
заболявания
ЕРУ 13. Игри и занимания с деца
13.1. РУ Организира играта с детето според
периода на развитие
13.2. РУ Съдейства на детето в заниманията
му според периода на развитие
13.3. РУ Съдейства за самоподготовката
за училище
ЕРУ 14. Първа помощ и грижи за болно дете
14.1. РУ Познава принципите на първа
помощ
14.2. РУ Познава видовете грижи за болно
дете
3.2. Описание на единиците резултати от
учене (ЕРУ)

ЕРУ по общата професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен на
професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1
Н а и м е н о в а н и е н а Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е н а Помощник-възпитател
професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.1: Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
на работното място

Знания

·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 свързаните 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
· Инструктира 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
по опазване на околната среда

Знания

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

Умения

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

Компетентности

· Анализира възможните причини за екологично замърсяване

Резултат от учене 1.3: Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания

·
·
·
·
·
·

Умения

· Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
· Осъществява контрол за спазването на правилата и нормите за 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
· Умее да работи с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари
и с пожарни кранове
· Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Компетентности

·А
 нализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация
· Участва в изготвянето на предложения за актуализиране на документите за
създаване на организация за осигуряване на пожарната и аварийна безопасност
на обектите
· Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/или
авария, в съответствие с установените документи за създаване на организация за
осигуряване на пожарната и аварийна безопасност на обектите

Описва основните рискови и аварийни ситуации
Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
Познава основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
Изброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
Познава реда за разследване на трудови злополуки
Познава нормативната уредба, регламентираща правилата и нормите за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите

Средства за оценя- Средство 1:
· Решаване на тест
ване:
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
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Критерии за оценя- За средство 1:
· Владее теоретични знания за:
ване:

ü хигиенните норми;
ü здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
ü превантивна дейност за опазване на околната среда;
ü 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

Н а и м е н о в а н и е н а Помощник-възпитател
професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1: Познава основите на пазарната икономика
Знания

· Познава общата теория на пазарната икономика
· Запознат е с икономическите проблеми – недостиг на ресурси, потребителски
избор и други
· Знае ролята на държавата в пазарната икономика
· Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

· Информира се за успешни практически примери за управление на бизнеса

Компетентности

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

Резултат от учене 2.2: Познава характеристиките на дейността в институция
Знания

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

Умения

· Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на фирмата

Компетентности

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

Средства за оценя- Средство 1:
· Писмен изпит/тест
ване:

Средство 2:
· Казус по зададен сценарий

Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
Критерии за оценя- За средство 1:
· Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
ване:

За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в
зададения казус/сценарий

ЕРУ 3
Наименование на еди- Предприемачество
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Помощник-възпитател
фесията:
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Резултат от учене 3.1: Познава основите на предприемачеството
Знания

· Запознат е със същността на предприемачеството
· Запознат е с видовете предприемачески умения

Умения

· Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата

Компетентности

· Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2: Формира предприемаческо поведение
Знания

· Познава характеристиките на предприемаческото поведение
· Познава видовете предприемаческо поведение

Умения

·П
 реценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работния
процес

Компетентности

· Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 3.3: Участва в разработването на бизнес план
Знания

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

Умения

· Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата

Компетентности

· Разработва проект на бизнес план в екип

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 За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оцен я- За средство 1:
ване:
· 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 отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално нап
равление „Социална работа и консултиране“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 4
Наименование на
единицата:

Организация на работния процес

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Помощник-възпитател
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1:

Организира работния процес

Знания

·
·
·
·

Умения

· Планира работния процес
· Съставя график на работните задачи
· Спазва нормативните изисквания, свързани с професията

Описва структурата и организацията на работната среда
Идентифицира методи за нормиране на работния процес
Маркира нормативните документи, свързани с професията
Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес
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Компетентности

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

Резултат от учене 4.2:

Поема отговорност за качеството на работата си

Знания

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

Умения

· Спазва етичните норми на поведение
· Участва в изграждането на работната среда

Компетентности

· Съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда

С Т Р. 2 9

Средства за оценява- Средство 1:
не:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценява- За средство 1:
не:
· Дефинира основни теоретични понятия, свързани със структурата на работната
среда и организацията на работния процес
За средство 2:
· Дефинира основни теоретични понятия в областта на видовете дейности и тяхното разпределение в работния процес

ЕРУ 5
Наименование на еди- Комуникация и чужд език
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Помощник-възпитател
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

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

Умения

· Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

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

Резултат от учене 5.2: Води ефективна бизнес комуникация
Знания

·
·
·
·

Изброява етичните норми на комуникацията
Познава правилата за вербална и невербална комуникация
Идентифицира тактиките на поведение при конфликт
Описва правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения

·
·
·
·

Разпознава конфликтни ситуации
Избягва конфликтни ситуации
Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
Води делова комуникация – писмена и устна

Компетентности

· Осъществява ефективна бизнес комуникация

Резултат от учене 5.3: Владее чужд език по професията
Знания

· Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

·Ч
 ете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература и др.)
· Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
· Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори
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·В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми

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

ЕРУ 6
Наименование на еди- Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалницата:
ната си дейност
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на про- Помощник-възпитател
фесията:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Резултат от учене 6.1: Обработва информация с ИКТ
Знания
· Изброява интернет търсачки и мотивира избора си
· Познава употребата на филтри и оператори за търсене
· Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и
начини за оценка на надеждността є
· Познава 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)
· Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка)
в друга
· Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
· Познава различни доставчици на облачни услуги
Умения
· Използва търсачка за намиране на информация като прилага различни филтри
и използва оператори за търсене (символи и други)
· Използва уеб канали (RSS и други) за получаване на информация
· Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с
помощта на набор от допълващи се критерии
· Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки
поддиректории (папки)
· Използва облачни услуги за съхранение на информация
· Възпроизвежда записано цифрово съдържание
Компетентности
· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене 6.2: Осъществява комуникация посредством ИКТ
Знания
· Изброява доставчици на услугата електронна поща
· Описва софтуер за аудио- и видеоразговори
· Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
· Описва 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
Умения
· Използва електронна поща
· Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
· Споделя 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
Компетентности
· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
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Резултат от учене 6.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания
· Познава 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
· Създава 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
· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
Резултат от учене 6.4: Осигурява защита на електронната среда
Знания
· Познава рисковете за сигурността при работа онлайн
· 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
Умения
· Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
· Активира 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
· Способен е да защити комплексно от „злонамерени“ действия електронната
среда, в която работи
Резултат от учене 6.5: Решава проблеми при работата с ИКТ
Знания
· Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови технологии
· Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и
друг софтуер
· Познава възможностите за актуализиране на дигиталните си компетентности
Умения
· Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
· Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер
при решаване на проблеми
Компетентности
· Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ
Средства за оценяване: Средство 1:
· Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по
зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната поща
Средство 3:
· Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението
на цифрово съдържание
Средство 4:
· Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение
Средство 5:
· Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Условия за провеждане За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
на оценяването:
· 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 компетентности, свързани
с употребата на ИКТ
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ЕРУ 7
Наименование на еди- Подкрепа и придружаване на потребителя (детето)
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Помощник-възпитател
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Съдейства за поддържане на здравословното състояние на потребителя (детето)

Знания

·П
 ознава в детайли ролята и функциите си при взаимодействието със специалис
ти, отговарящи за здравословното състояние на потребителя (детето)
· Познава видовете документи, даващи указания и инструкции за поддържане на
здравословното състояние на потребителя (детето) в дома или в институция

Умения

·П
 одпомага потребителя (детето) да следва предписанията и назначенията на медицинските специалисти, свързани с поддържане на здравословното състояние
на потребителя (детето)
· Прилага указания и инструкции за поддържане на здравословното състояние на
потребителя (детето) в дома или в институция

Компетентности

·П
 оема инициатива за поддържане на здравословното състояние на потребителя
(детето) според инструкциите на компетентните специалисти

Резултат от учене 7.2:

Оказва подкрепа в битови рискови ситуации

Знания

·Д
 ефинира различни видове битови ситуации, застрашаващи живота и здравето
на потребителя (детето)
· Назовава рискови ситуации в бита

Умения

·Р
 азпознава различни видове битови ситуации, застрашаващи живота и здравето
на потребителя (детето)
· Съдейства за избягване на рисковете

Компетентности

·П
 редприема адекватни действия за намаляване на риска според възникналата
битова ситуация

Резултат от учене 7.3:

Съдейства за защита на детето

Знания

· Назовава нормативните изисквания за закрила на детето
· Познава институциите, отговорни за прилагане на нормативните изисквания за
закрила на детето
· Дефинира различни форми на насилие

Умения

·С
 игнализира институциите, отговорни за прилагане на нормативните изисквания
за закрила на детето, според създалата се ситуация
· Подкрепя детето в трудна ситуация (тежко заболяване, скръб, загуба и др.)
· Разпознава различни форми на насилие

Компетентности

·С
 ътрудничи със специалисти (социален работник, психолог, логопед, специален
педагог, психиатър и др.) с цел осигуряване закрила на детето

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус
Средство 3:
· Практическа задача
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на основни теоретични знания за спецификата на различните заболявания и видовете увреждания
За средство 2:
· Избира най-адекватния тип поведение при зададена рискова ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на помощ при възникване на рискова ситуация
За средство 3:
· Вярно и точно определя действията за закрила на детето
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ЕРУ 8
Наименование на еди- Професионална комуникация и общуване
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Помощник-възпитател
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1:

Изгражда отношение на доверие с детето и заинтересованите страни

Знания

· Дефинира правила за създаване на междуличностни взаимоотношения
· Изброява принципите на конфиденциалност и доверителност
· Идентифицира техники и подходи за създаване на отношения на доверие с детето и заинтересованите страни
· Изброява основни похвати за осъществяване на емоционална подкрепа

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да изгради и поддържа коректни отношения на доверие с детето и заинтересованите страни

Прилага правила за създаване на междуличностни взаимоотношения
Проявява емпатия в отношенията
Оказва емоционална подкрепа
Прилага принципите на конфиденциалност и доверителност

Резултат от учене 8.2: Осъществява комуникация с детето и заинтересованите страни
Знания

· Дефинира етапите в процеса на общуване
· Изброява различни техники и методи в общуването

Умения

· Поддържа професионални отношения с детето и със заинтересованите страни
· Разпознава етапите в процеса на общуване
· Използва различни техники и методи в общуването си с детето и неговите
близки (активно слушане, задаване на открити и затворени въпроси, вербални и
невербални техники за поддържане на разговор, обратна връзка и др.)

Компетентности

· Самостоятелно създава и поддържа ефективна комуникация с детето и заинтересованите страни

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус
Средство 3:
· Практическа задача
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
· Демонстрира владеене на основни теоретични понятия за ефективна комуникация при предоставянето на социално-здравни услуги
За средство 3:
· Демонстрира владеене на основни техники и подходи за специфично общуване
с различни групи потребители

ЕРУ 9
Наименование на еди- Професионална етика и професионално развитие
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Помощник-възпитател
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Спазва професионалната етика и съхранява емоционалното си състояние
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Знания

·Д
 ефинира професионалните ценности и етичните норми в работата си
· Познава проявите на професионалния стрес и синдрома на „емоционално прегаряне“
· Познава етичните принципи

Умения

·С
 пазва поверителност относно факти или събития, за които научава (освен в
случаите на риск за детето)
· Прилага етичните принципи и професионалните ценности
· Проявява самоконтрол за овладяване на своите настроения и емоции

Компетентности

·А
 декватно преценява необходимостта от намаляване на емоционалния стрес, на
който е изложен в работата
· Планира ефективни дейности за преодоляването на стреса (сесии за намаляване
на емоционалния стрес, за супервизия и др.)

Резултат от учене 9.2:

Проявява готовност за повишаване на професионалната си компетентност и развиване на личностните си качества

Знания

·И
 дентифицира институции, предлагащи професионална квалификация по теми,
свързани със спецификата на работа
· Описва възможности за професионално развитие

Умения

· Разбира необходимостта от повишаване на професионалната квалификация
· Планира и предприема действия за повишаване на професионалната си компетентност и развиване на личностните си качества

Компетентности

· Проявява инициатива за надграждане на професионалните си знания, умения и
компетентности

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее основни теоретични знания за:
ü същността на социалната работа и професионалната етика;
ü видовете стрес и техники за справяне с тях;
ü подходите при работата в екип;
ü техниките при решаване на конфликт
За средство 2:
· Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри

ЕРУ 10
Наименование на еди- Основи на социалната работа в грижите за детето
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Помощник-възпитател
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1: Познава същността и формите за социална работа с деца и семейства
Знания

·
·
·
·

Умения

· Ръководи се от основните принципи на социалната работа
· Разпознава различни социални проблеми и подходи за работа с тях
· Спазва законовата и подзаконовата нормативна база в областта на социалното
осигуряване и социалните услуги
· Прилага стандартите и критериите за извършване на социална работа

Компетентности

·В
 ярно определя възможностите на различните институции да предоставят социални услуги съобразно съществуващата нормативна база

Познава целите и принципите на социалната работа
Описва различни форми на социалната работа
Дефинира субектите на социална работа и предоставяните от тях услуги
Познава стандартите и критериите за социална работа
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Резултат от учене 10.2: Полага грижи за детето в първата година от живота
Знания

· Назовава фазите на развитие на детето през първата година
· Изброява видовете грижи, които се полагат за детето през първата година
· Назовава рисковете, свързани със застрашаване на живота и здравето на детето
през първата година

Умения

·П
 олага грижи за развитие на детето според фазите на развитие през първата
година
· Структурира средата с цел намаляване на рисковете, свързани със застрашаване
на живота и здравето на детето през първата година

Компетентности

· Полага грижи за детето през първта година съобразно изискванията на възрастта

Резултат от учене 10.3: Полага грижи за детето от 1 до 3 години
Знания

· Познава фазите на развитие на детето от 1 до 3 години
· Познава видовете грижи, които се полагат за детето от 1 до 3 години
· Познава рисковете, свързани със застрашаване на живота и здравето на детето
от 1 до 3 години

Умения

·П
 олага грижи за развитие на детето според фазите на развитие на детето от 1
до 3 години
· Структурира средата с цел намаляване на рисковете, свързани със застрашаване
на живота и здравето на детето от 1 до 3 години

Компетентности

·П
 олага подходящи грижи за детето 1 до 3 години съобразно изискванията на
възрастта

Резултат от учене 10.4: Полага грижи за детето в предучилищна възраст
Знания

· Изброява фазите на развитие на детето в предучилищна възраст
· Описва видовете грижи, които се полагат за детето в предучилищна възраст
· Идентифицира рисковете, свързани със застрашаване на живота и здравето на
детето в предучилищна възраст

Умения

·П
 олага грижи за развитие на детето според фазите на развитие на детето в
предучилищна възраст
· Структурира средата с цел намаляване на рисковете, свързани със застрашаване
на живота и здравето на детето в предучилищна възраст

Компетентности

·П
 олага подходящи грижи за детето в предучилищна възраст съобразно изискванията на възрастта

Резултат от учене 10.5: Полага грижи за детето в училищна възраст
Знания

· Познава фазите на развитие на детето в училищна възраст
· Познава видовете грижи, които се полагат за детето в училищна възраст
· Познава рисковете, свързани със застрашаване на живота и здравето на детето
в предучилищна възраст

Умения

·П
 олага грижи за развитие на детето според фазите на развитие на детето в
училищна възраст
· Структурира средата с цел намаляване на рисковете, свързани със застрашаване
на живота и здравето на детето в училищна възраст

Компетентности

·П
 олага подходящи грижи за детето в училищна възраст съобразно изискванията
на възрастта

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее основни теоретични знания за:
ü същността на социалната работа;
ü грижи за децата в различните възрасти
За средство 2:
· Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри
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ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Помощник-възпитател в
отглеждането и възпитанието на деца“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 11
Наименование на еди- Хигиена на детето и безопасност на средата
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Помощник-възпитател
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 11.1. Извършва основни дейности за хигиенно поддържане на безопасна среда
Знания

·Д
 ефинира основни инструменти, уреди и препарати за почистване, измиване,
дезинфекция и пране
· Описва употребата на всеки инструмент, уред и препарат, необходими за постоянно поддържане на чистота
· Дефинира дейностите за почистване и поддържане на хигиената на помещения,
мебели, прозорци, както и средата на открито
· Посочва правилата за обезопасяване на препарати и инструменти

Умения

·П
 оддържа хигиената в домашна и/или институционална среда на помещение
за дете/деца
· Използва техники за работа с основни препарати за почистване, хигиена и пране
· Спазва всички правила за безопасно съхраняване на материалите
· Извършва действия за почистване и хигиенизиране на помещения, мебели,
играчки и друго оборудване в помещения или открити пространства, предназначени за престой на децата
· Работи с уреди за почистване и пране
· Прилага правилата за обезпечаване на детската сигурност и безопасност при
почистване, поддържане на хигиена и пране

Компетентности

·И
 звършва ефективни действия за поддържане на хигиената с оглед на безопасната среда за децата

Резултат от учене 11.2: Обезпечава условията за поддържане на хигиенична и безопасна среда на децата
в домашни условия и/или институция
Знания

·И
 дентифицира основните норми за поддържане на хигиената в помещения за
дете/деца в ранна възраст или яслена среда
· Назовава начини за ограничаване на всякакъв достъп на деца до препарати и
уреди, включително и електрически, за поддържане на хигиена
· Запознат е с основните опасности от аварии, които се причиняват от водоизточници и електроуреди
· Познава основните инциденти, които възникват при работа с деца
· Изброява техники за пълно ограничаване на възможностите при възникнал
инцидент

Умения

· Почиства детска стая, занимални и други интериорни пространства за деца
· Използва форми за щадяща дезинфекция на мебели, масички и повърхности, до
които децата имат достъп
· Поддържа чистота и стерилност на съдовете и приборите за хранене
· Подменя детското спално бельо с чисто
· Поддържа личната хигиена на децата
· Ориентира се в ситуации, които водят до инциденти с деца
· Планира дейностите за обезпечаване на сигурност на средата
· Съгласува работата си с медицински специалист или с работодателя си
· Спазва основни инструкции за обезопасяване на водоизточници и електроуреди
· Ръководи работата на хигиениста в институцията
· Информира медицинския, педагогическия специалист и лекаря за хигиенното
състояние на средата
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·П
 рофесионално съблюдава и обезпечава нормите за хигиена и сигурност на средата, като дава ефективни предложения за подобряване на хигиенните дейности
· Активно участва в отстраняване на рискови фактори в средата на детето
· Активно участва в дейностите за формиране на детски навици и умения за безопасно поведение в стая, занималня, тоалетна или извън дома и институцията

Резултат от учене 11.3: Поддържа подходяща среда за осъществяване на разнообразни дейности и игра в
помещение и/или на открито
Знания
· Описва предназначението на основните материали и игри за обучение
· Назовава видовете играчки, които децата използват
· Дефинира норми за безопасна игра в дворни и други открити пространства,
пригодени за детски дейности
· Назовава системи за подреждане и съхранение на материална и игрова база по
време на обучение и игри
Умения
· Изпълнява инструкции на специалисти при предоставяне на задачи за работа с
различни учебни и игрови материали
· Оказва помощ в контрола за безопасно ползване на учебни�����������������
материали и различни пособия за игра
· Помага на децата при прибиране и правилно подреждане на използвани през
деня учебни и игрови материали
· Помага за развитието на детските игрови компетенции и умения за съхраняване
на учебни материали, пособия и играчки
Компетентности
· Активно взаимодейства с деца по време на игра и при подреждане на материалите
· Ефективно сътрудничи на специалистите в дейности за контрол и съхранение на
учебни и игрови материали
Резултат от учене 11.4: Обезопасява детската среда при бедствия, аварии и други кризисни ситуации
Знания

·Д
 ефинира основните действия за бързо изключване на водоизточници и електроуреди
· Запознат е с нормативните изисквания за осигуряване на пожаротехнически
средства за първоначално гасене на пожари в зависимост от функционалното
предназначение на обектите и помещенията
· Описва основните уреди и средства за гасене на малко огнище на пожар
· Изброява техники и форми за укрепване на прозорци и врати срещу дим, опасни
газове и опит за нахлуване
· Идентифицира методи и практически похвати за бърза организация на децата за
преместването им от застрашена в безопасна зона
· Назовава методи за екипно взаимодействие и психическо поддържане на партньор в екипа при внезапно възникнали критични и опасни обстоятелства
· Дефинира техники за емоционално насърчаване на децата

Умения

· Ориентира се в обстановка с настъпили опасни за децата промени
· Прави начална оценка на ситуацията и опасностите, застрашяващи децата
· Извършва дейности за аварийно изключване на водоподаването и електрозахранването
· Обезпечава децата с мокри кърпи за начална защита при пожар и опасност от
обгазяване
· Ограничава възможностите за достъп до застрашени деца чрез залостване на
врати и прозорци
· Организира и подготвя всяко дете/детска група за отдалечаване от опасни зони
чрез евакуация
· Оказва психическа подкрепа
· Ограничава възможностите за проява на паника
· Сътрудничи при ликвидиране на последици от авария, бедствие или терористичен акт

Компетентности

· Предоставя адекватна информация на компетентни органи при необходимост
· Ефективно съдейства на медицински и педагогически специалисти за бързо
обезпечаване на средата при бедствие, авария и терористичен акт
· Активно участва в подготовката на децата за евакуация, осигурявайки спокойствие по време на евакуацията

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус
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Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее основни теоретични знания за същността на основните дейности за обезпечаване и поддържане на безопасност на детската среда; основните форми за
обезпечаване на децата при извънредни ситуации и обстоятелства; техниките за
бърза реакция и оказване на подкрепа на децата при бедствия, аварии и терористичен акт
За средство 2:
· Решава вярно зададен казус с предварително формулирани условия

ЕРУ 12
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 12.1.

Основни грижи за децата с увреждания и хронични заболявания
4
4
Помощник-възпитател

4
4
Описва основните видове увреждания в детска възраст и видовете хронични заболявания
Знания
· Назовава видовете увреждания в детска възраст
· Назовава видовете хронични заболявания в детска възраст
· Познава необходимостта при работа с деца с увреден слух или зрение да бъдат
овладени жестомимична реч и брайлова азбука
Умения
· Разпознава видовете увреждания в детска възраст
· Разпознава видовете хронични заболявания в детска възраст
Компетентности
· Точно маркира основните видове увреждания в детска възраст и видовете хронични заболявания
Резултат от учене 12.2: Общува с деца с увреждания и хронични заболявания
Знания
· Изброява видове комуникация с деца с увреждания и хронични заболявания – вербална, невербална и алтернативна
· Дефинира спецификата при общуване с деца с увреждания или с хронични заболявания
Умения
· Прилага различни видове комуникация по време на грижите за деца с увреждания и хронични заболявания
· Отчита спецификата на увреждането или хроничното заболяване
Компетентности
· Избира подходящ начин на общуване с деца с увреждания или хронични заболявания
Резултат от учене 12.3: Предоставя информация за изпълнението на инструкциите на институциите, ангажирани с приобщаващото образование
Знания
· Описва нормативната уредба относно приобщаващо образование на деца с увреждания и хронични заболявания
· Назовава видовете институции, ангажирани с реализиране на приобщаващо
образование
Умения
· Изпълнява инструкциите на институциите и специалистите, ангажирани с реализиране на приобщаващо образование
· Работи с институции, ангажирани с реализиране на приобщаващо образование
Компетентности
· Своевременно предоставя информация за изпълнението на инструкциите на
институциите и специалистите, ангажирани с реализиране на приобщаващо образование
Резултат от учене 12.4: Организира ежедневните дейности за деца с увреждания или с хронични заболявания
Знания

·И
 зброява видове дейности, занимания и игри за деца с увреждания или с хронични заболявания
· Дефинира видове организация на ежедневни дейности за деца с увреждания или
с хронични заболявания
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Умения

·А
 систира в организацията на грижа за деца с увреждания или с хронични заболявания
· Организира дневния режим на деца с увреждания или с хронични заболявания
Компетентности
· Работи в екип от медицински, педагогически специалисти и социални работници
в организиране на адекватни ежедневни дейности за деца с увреждания или с
хронични заболявания
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее основни знания за:
ü видове увреждания в детска възраст и видовете хронични заболявания;
ü видове комуникация с деца с увреждания и за деца с хронични заболявания – вербална, невербална и алтернативна;
ü ежедневни дейности за деца с увреждания или с хронични заболявания
За средство 2:
· Решава вярно зададен казус с предварително формулирани условия

ЕРУ 13
Наименование на еди- Игри и занимания с деца
ницата:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на про- Помощник-възпитател
фесията:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Резултат от учене 13.1: Организира играта с детето според периода на развитие
Знания
· Познава развитието на уменията за игра в различните възрасти
· Назовава форми и подходи за партниране в играта на дете
· Дефинира видовете игри – ролеви, комуникатвни, езикови, образователни,
състезателни, спортни
Умения
· Подбира игри спрямо възрастта на детето
· Подбира играчки и уреди за провеждане на различните видове игри
Компетентности
· Ежедневно организира подходящи игри спрямо възрастта на детето
Резултат от учене 13.2: Съдейства на детето в заниманията му според периода на развитие
Знания
· Познава видовете занимания с детето според периода на развитие – игра, училищни форми на занимание, извън училищни форми на занимание, домашни
занимания, самоподготовка
· Описва физиологичния механизъм на редуване на процесите бодърстване и сън
в съответствие с детската възраст
· Изброява основни изисквания за правилна организация на хранене според детската възраст
· Описва основни методи за организация на детския режим в процес на бодърстване в зависимост от конкретната възраст и статуса на всяко дете
Умения
· Структурира занимания с детето според периода на развитие
· Структурира дневен режим на детето според периода на развитие
· Проявява търпение към различни детски състояния, дължащи се на възрастови
особености
· Разпознава потребностите на децата в младенческа, ранна и предучилищна
възраст
Компетентности
· Прави точен избор на приоритетна дейност според възрастта на детето
Резултат от учене 13.3: Съдейства за самоподготовката за училище
Знания
· Познава видовете образователни предмети според възрастта на детето от
съответния клас
· Приема инструкции от обучаващия екип на детето относно самоподготовката
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Умения

·О
 рганизира режим с редуване на дейности с цел подпомагане на самоподготовката
на детето
· Следва инструкции от обучаващия екип на детето относно самоподготовката

Компетентности

· Ежедневно подпомага детето по време на самоподготовка за училище

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест с множествен избор на отговора
Средство 2:
· Решаване на казус в симулативна ситуация
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Анализ по схема с ключ за оценка на броя верни отговори
За средство 2:
· Оценка на практически и професионални решения на оценявания

ЕРУ 14
Наименование на еди- Първа помощ и грижи за болно дете
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Помощник-възпитател
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 14.1. Познава принципите на първа помощ
Знания

· Назовава основни симптоми на често срещани болести в детска възраст
· Познава принципите на оказване на първа помощ в детска възраст
· Изброява често срещаните видове травми в детска възраст

Умения

· Прилага принципите на първа помощ в детска възраст
· Съдейства за намаляване на рисковете от травми и инциденти в детска възраст

Компетентности

· Ежедневно осигурява грижи за безопасна среда на детето

Резултат от учене 14.2. Познава видовете грижи за болно дете
Знания

· Назовава основните признаци и състояния на болното дете
· Познава изискванията за дневен режим на болното дете

Умения

· Разпознава основните признаци и състояния на болното дете
· Следва предписанията на медицинските специалисти в грижите за болното дете
· Организира дневен режим на болното дете

Компетентности

·П
 рилага практически указания при грижа за болно дете, спазвайки указанията
на лекар

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Показва основни знания за видове травми, проявите на страх и практическите
подходи за овладяване на пристъпите на страх у децата
За средство 2:
· Описва практически способи за овладяване на страх и психози у децата при
извънредни обстоятелства
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4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебни кабинети за обучението по
теория на професията
Обзавеждането включва: работно място на
обучаващия (работна маса и стол), работно
място за всеки обучаван (работна маса и стол),
учебна дъска (електронна), мебели (шкафове
за различни цели), екран и стойки за окачване на табла, флипчарт и учебно-технически
средства (компютър, проектор и интернет),
компютърен кабинет с компютър/лаптоп/
таблет за всеки обучаван със специализирани
софтуерни продукти, кабинет за изучаване
на чужд език – работни маси за обучаемите,
аудио- и визуална техника, дидактични материали, свързани с усвояването на езика.
Учебни пособия: постери, тематични слайдшоу, образоват елен соф т уер с вк л ючен и
п рофесиона л н и си м ула ц и и; п ра к т и ческо
ръководство по специалността помощниквъзпитател с библиографска справка, работни
тетрадки за всеки обучаван с базови текстове,
специфични данни за всеки от изучаваните
предмети; комплект от текстове от нормативни документи, свързани с упражняване на
професията „Помощник-възпитател“.
4.2. Обучение по практика
Обучението по практика на професията
се извършва под наблюдение и методично
ръководство на организатора на к у рса в
специализирани институции за деца в ранна и предучилищна възраст с проучване на
възможността за практикуване и в приемни
семейства.
Основно оборудване и обзавеждане: реално
обзавеждане на детска стая, занималня, игрови
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кътове, дидактична и игрова база, която се
използва в практиката, обзавеждане на дом за
медико-социални грижи и на лечебно заведение за деца с продължителен престой, както
и мултимедийни приложения за провеждане
на образователна работа в институция.
Учебни пособия: видеоматериали за работата на помощник-възпитателя, комплект
документи с указания и правилници, с които
се регламентират професионалните дейности
на помощник-възпитателя в домашна и институционална среда.
5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните предмети
или модули по професионална подготовка
имат лица с висше образование по съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който н яма
съответно професиона лно направление в
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления,
приет с Постановление № 125 от 2002 г. на
Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.),
могат да преподават лица без висше образование и без придобита професиона лна
квалификация „учител“, ако са придобили
професионална квалификация по професия
„Помощник-възпитател“ 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.
2669
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 118
от 20 февруари 2020 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 24 съгласно протокол № 2 от
6.02.2020 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87, чл. 71, ал. 3, т. 1 и чл. 88, ал. 1,
т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на
потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, изискванията за безопасност
съгласно стандарт БДС EN 60825-1:2015 (IEC
60825-1:2014) „Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията и
изисквания“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на лазерна
показалка с химикалка, с 2 бутона, като стока,
представляваща сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Лазерната показалка е идентична с посочената
в нотификация А12/1776/19 съгласно получено
уведомление от Европейската система за опасни
стоки GRAS-RAPEX.
Съгласно нотификацията стоката не съответства на стандарт EN 60825 и съдържа риск от
увреждане на зрението, тъй като лазерният лъч е
твърде мощен и директното гледане в него може
да увреди зрението.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да се
защити животът и здравето на гражданите и да
не се допусне предлагането на стока на пазара
в несъответствие с установените изисквания за
безопасност, регламентирани в стандарт БДС
EN 60825-1:2015, което несъответствие би могло

да доведе до риск от увреждане на зрението, с
което да се застраши здравето на потребителя.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

2740

Председател:
Д. Маргаритов

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗАПОВЕД № 307
от 27 март 2020 г.
На основание § 3 от ПМС № 242 от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 35 от 2007 г.)
и чл. 7, ал. 2, т. 16 от Устройствения правилник
на Патентното ведомство на Република България
нареждам:
I. Утвърждавам Изменение на Ценоразпис на
услугите, предоставяни на обществеността от
Патентното ведомство на Република България,
утвърден със Заповед № 298 от 12.06. 2017 г. (ДВ,
бр. 53 от 2017 г.), както следва:
Изменение на Ценоразпис на услугите, предоставяни на обществеността от Патентното ведомство
на Република България (ДВ, бр. 53 от 2017 г.)
§ 1. В раздел „Услуги в областта на изобретенията“ се правят следните изменения:
1. В т. 1 и 2, колона четири думите „20 работни
дни“ се заменят с „3 месеца“.
2. Точки 5 и 6 се отменят.
3. В т. 7 и 8, колона четири думите „20 работни
дни“ се заменят с „3 месеца“.
4. Точки 11, 12, 15 и 18 се отменят.
§ 2. В раздел „Услуги в областта на промишления дизайн“ се отменят т. 7, 8 и 9.
§ 3. В раздел „Услуги в областта на марките
и географските означения“ се правят следните
изменения:
1. Точка 3 се отменя.
2. В т. 4 и 5, колони две и четири думите „по
т. 1, 2 и 3“ се заменят с „по т. 1 и 2“.
3. Точка 8 се отменя.
4. В т. 9 и 10, колони две и четири думите „по
т. 6, 7 и 8“ се заменят с „по т. 6 и 7“.
5. Точка 13 се отменя.
6. В т. 14 и 15, колони две и четири думите
„по т. 11, 12 и 13“ се заменят с „по т. 11 и 12“.
II. Утвърденото с тази заповед Изменение на
Ценоразпис на услугите, предоставяни на обществеността от Патентното ведомство на Република
България да се обнародва в неофициалния раздел
на „Държавен вестник“.
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III. Настоящата заповед и утвърденото с тази
заповед Изменение на Ценоразпис на услугите,
предоставяни на обществеността от Патентното
ведомство на Република България да се публикуват
в официалната интернет страница на ведомството, както и във вътрешната система, директория
WORK, и да се доведе до знанието на всички
служители за сведение и изпълнение.
IV. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар.
V. Настоящата заповед влиза в сила от датата
на обнародване на Изменение на Ценоразпис на
услугите, предоставяни на обществеността от
Патентното ведомство на Република България в
„Държавен вестник“.
Копие от настоящата заповед да се връчи на
включените в нея длъжностни лица за сведение
и изпълнение.
Председател:
П. Николов
2745

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-176
от 16 март 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение № 2089
от 14.10.2015 г. на Административния съд – Варна,
постановено по адм. дело № 1436/2015 г., влязло в
сила с Определение № 1279 от 8.02.2016 г. на Върховния административен съд на Република България,
постановено по адм. дело № 14109/2015 г., одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри
за поземлен имот с идентификатор 04426.503.166,
с. Близнаци, землището на с. Близнаци, община
Аврен, област Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2684
ЗАПОВЕД № РД-16-8
от 17 март 2020 г.
На основание чл. 35, ал.1 и 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и
искане до Агенцията по геодезия, картография
и кадастър с вх. № 09-29/11.03.2020 г. от кмета
на община Иваново откривам производство по
създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри за територията в строителните граници
на с. Нисово, землището на с. Нисово, община
Иваново, област Русе.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Дая райзинг“ – ЕООД, вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД15-107 от 24.10.2019 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Русе, общината и кметството.
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3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2775

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1767
от 25 март 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от ЗПСК
и протоколно решение № 5986 от 25.03.2020 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Варна, представляващ: сграда с идентификатор
10135.1506.926.8 със застроена площ 212 кв. м, на
три етажа и сутерен, намираща се на ул. Девня
№ 2, гр. Варна, община Варна, област Варна.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
2734
РЕШЕНИЕ № 1768
от 25 март 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от ЗПСК
и протоколно решение № 5987 от 25.03.2020 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.605.292 с площ 991 кв. м, намиращ
се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община
Бургас, област Бургас.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
2735

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № ТУ-62
от 25 март 2020 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 и ал. 4 във
връзка с чл. 128, ал. 12 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от
ЗУТ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията
нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект на техническата
инфраструктура – трасе на подземна кабелна линия – ниско напрежение, за електрозахранване на
ПИ № 02837.1.156 в м. Дъното по кадастралната
карта на гр. Батак, община Батак, разположен на
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територията на община Батак и община Ракитово,
област Пазарджик, засягащ имоти от кадастралната
карта, както следва:
Землище на с. Дорково, община Ракитово
1. ПИ № 23008.11.31, НТП (друг вид дървопроизводителна гора), площ на имота в дка – 0,246,
обща засегната площ – 0,008 дка, собственост – общинска частна, община Ракитово.
2. ПИ № 23008.11.54, НТП (за местен път), площ
на имота в дка – 2,404, обща засегната площ –
0,423 дка, собственост – общинска публична, община Ракитово.
Землище на гр. Батак, община Батак
1. ПИ № 02837.1.116, НТП (за селскостопански, горски, ведомствен път), площ на имота
в дка – 1,146, обща засегната площ – 0,208 дка,
собственост – общинска публична, община Батак.
2. ПИ № 02837.1.117, НТП (за селскостопански, горски, ведомствен път), площ на имота
в дка – 1,847, обща засегната площ – 0,008 дка,
собственост – общинска публична, община Батак.
На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ заповедта се
публикува на интернет страницата на Областната
администрация – Пазарджик.
На основание чл. 129, ал. 6 от ЗУТ след влизането
в сила на заповедта за одобряване на подробния
устройствен план кметовете на съответните общини да издадат заповед за служебно отразяване на
обекта в действащия за територията общ устройствен план, без да се изменя планът.
Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез областния управител пред Административния съд – Пазарджик, съгласно разпоредбите на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.
Областен управител:
Ст. Мирев
2720
52. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 април 2020 г.
2832
14. – „Булгартрансгаз“ – ЕАД, в качеството си
на инвеститор на обект: „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ
Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“, на
територията на Софийска област на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Михаил Лазаров Лазаров, наследник
на Марко Лазаров Кирков, собственик на имот с
идентификатор 35585.57.27, намиращ се в землището
на с. Калугерово, община Правец, Софийска област,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 826 от 31.12.2019 г., с което са отчуждени
части от имот – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
2786
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15. – „Булгартрансгаз“ – ЕАД, в качеството си
на инвеститор на обект: „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ
Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“, на
територията на област Враца на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Анета Иванова Благоева, наследница на Димо
Милов Сираков, собственик на имоти с идентификатори 77493.119.153 и 77493.119.154, намиращи
се в землището на с. Хубавене, община Роман,
област Враца, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 826 от 31.12.2019 г., с което
са отчуждени части от имот – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2787
16. – „Булгартрансгаз“ – ЕАД, в качеството си
на инвеститор на обект: „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ
Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“, на
територията на област Враца на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Здравка Томова Милова, наследница на Димо
Милов Сираков, собственик на имоти с идентификатори 77493.119.153 и 77493.119.154, намиращи
се в землището на с. Хубавене, община Роман,
област Враца, за постановяването на Решение на
Министерски съвет № 826 от 31.12.2019 г., с което
са отчуждени части от имот – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2788
17. – „Булгартрансгаз“ – ЕАД, в качеството си
на инвеститор на обект: „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ
Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово““, на
територията на област Враца на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Розалия Иванова Шушкова, наследница на Димо
Милов Сираков, собственик на имоти с идентификатори 77493.119.153 и 77493.119.154, намиращи
се в землището на с. Хубавене, община Роман,
област Враца, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 826 от 31.12.2019 г., с което
са отчуждени части от имот – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2789
18. – „Булгартрансгаз“ – ЕАД, в качеството си
на инвеститор на обект: „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ
Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово““, на
територията на област Враца на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Живка Тончева Николова, наследница на Димо
Милов Сираков, собственик на имоти с идентификатори 77493.119.153 и 77493.119.154, намиращи
се в землището на с. Хубавене, община Роман,
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област Враца, за постановяването на Решение на
Министерски съвет № 826 от 31.12.2019 г., с което
са отчуждени части от имот – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2790
19. – „Булгартрансгаз“ – ЕАД, в качеството си
на инвеститор на обект: „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ
Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово““, на
територията на област Враца на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Антонио Николаев Николов, наследник на Димо
Милов Сираков, собственик на имоти с идентификатори 77493.119.153 и 77493.119.154, намиращи
се в землището на с. Хубавене, община Роман,
област Враца, за постановяването на Решение на
Министерски съвет № 826 от 31.12.2019 г., с което
са отчуждени части от имот – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2791
20. – „Булгартрансгаз“ – ЕАД, в качеството си
на инвеститор на обект: „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ
Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово““, на
територията на област Враца на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Петя Любенова Йорданова, наследница на Димо
Милов Сираков, собственик на имоти с идентификатори 77493.119.153 и 77493.119.154, намиращи
се в землището на с. Хубавене, община Роман,
област Враца, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 826 от 31.12.2019 г., с което
са отчуждени части от имот – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2792
82. – Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност доцент в област на висшето
образование 9. Сигурност и отбрана, професионално
направление 9.1. Национална сигурност – един,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават във висшето
училище на адрес – Пловдив, бул. Кукленско шосе
№ 13, тел. 032/622 522.
2801
114. – Институтът по инженерна химия при
БАН – София, обявява конкурси за: доцент по
професионално направление 4.2. Химически науки
(Процеси и апарати в химичната и биохимичната
технология) за нуждите на лаборатория „Преносни
процеси в многофазни среди“ – един; главни асистенти по: професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория
„Преносни процеси в многофазни среди“ – един;
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професионално направление 4.2. Химически науки
(Процеси и апарати в химичната и биохимичната
технология) за нуждите на лаборатория „Химични
и биохимични реактори“ – един. Всички конкурси
са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи за участие в конкурсите се
приемат в Института по инженерна химия – БАН,
на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, стая 118,
тел. 02/979 3288, Личен състав, или на e-mail:
office@iche.bas.bg, office_iche@bas.bg.
2749
34. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план за
улична регулация за обект „Софийски околовръстен
път от бул. България до АМ „Люлин“ в участъка
от пътен възел с бул. България до жп линия София – Перник, заедно с план-схеми за мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура и
изменение на плана за регулация на контактните
територии и прилежащи квартали на местности:
м. Артерия Трайко Китанчев и продължението є от
ул. Емил Марков до Бояна, м. Манастирски ливади-запад, м. Павлово – Бъкстон, м. Гърдова глава,
м. Бул. Цар Борис ІІІ – 2 ч., м. Карпузица – район
„Витоша“, и м. Кв. Овча купел – актуализация,
м. Кв. Овча купел, кв. 50, м. Ж.к. Овча купел – 2 ч.,
м. Кв. Горна баня – район „Овча купел“, който е
изложен в райони „Витоша“ и „Овча купел“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общината чрез райони „Витоша“ и „Овча купел“.
2748
35. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план за
улична регулация за обект „Софийски околовръстен
път от бул. България до АМ „Люлин“ в участъка
от о.т. 87 (жп линия София – Перник) до о.т. 241
заедно с план-схеми за мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура и изменение на
плана за регулация на контактните територии и
прилежащи квартали на местности: м. Кв. Суходол,
м. Подлозище – Горна баня – разширение – район
„Овча купел“, РП на м. Терен, отреден за трудовите войски в с. Суходол, и м. Отреждане на терен
за СГНС – Психоневрологична болница – район
„Красна поляна“, и план за улична регулация от о.т.
241 до о.т. 250 (АМ „Люлин“), заедно с план-схеми
за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и план за регулация на новосъздадени:
УПИ І – „Техническа инфраструктура за корекция
на река“ от нов кв. 1 и УПИ I – „За хидротехническо съоръжение“, от нов кв. 2, м. Бранище, и
УПИ І – „Техническа инфраструктура за корекция
на река“ от нов кв. 1, м. Бачище. Плановете са
изложени в райони „Овча купел“, „Красна поляна“
и „Люлин“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез райони
„Овча купел“, „Красна поляна“ и „Люлин“.
2747
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58. – Община Асеновград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 114 от
27.02.2020 г. е одобрен проект за изменение на
ПУП – ПРЗ за УПИ І – за обществена зеленина, кв. 7, и улица с о.т. 8 – о.т. 9 – о.т. 10 по регулационния план на Асеновград, като се образуват девет
нови урегулирани поземлени имоти – УПИ І – за
общ. зеленина, УПИ ІІ-508.92 – жил. застр., общ.
обсл. д-ст, УПИ ІІІ-508.84 – жил. застр., общ. обсл.
д-ст, УПИ ІV-508.3 – жил. застр., общ. обсл. д-ст,
УПИ V-508.4 – жил. застр., общ. обсл. д-ст, УПИ
VІ-508.7 – жил. застр., общ. обсл. д-ст, УПИ
VІІ-508.395 – жил. застр., общ. обсл. д-ст, УПИ
VІІІ – зеленина, УПИ ІХ – зеленина, както и се
променя уличната регулационна линия на улица
с о.т. 8 – о.т. 9 – о.т. 10 по регулационния план на
Асеновград. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Асеновград до Административния
съд – Пловдив.
2743
59. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за транспортен достъп до ПИ 00702.22.219 и ПИ
00702.22.220 по кадастралната карта на гр. Асеновград, община Асеновград. Проектът и придружаващата го документация са изложени за
справка в Информационния център на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2744
337. – Община Враца на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ обявява, че с Решение № 95 от протокол
№ 7 от 24.02.2020 г. на Общинския съвет – гр. Враца, е одобрен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект: Реконструкция на газопроводно отклонение „Враца – 1“
в участъка от Кранов възел 4 до ПГХ „Чирен“,
преминаващо през землищата на с. Костелево,
гр. Враца и с. Чирен, община Враца, област Враца. Общата дължина на трасето на територията
на община Враца е около 20,606 км. Решението
може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред
Административния съд – Враца, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.
2773
25. – Община Добричка, област Добрич, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Електрозахранване на съществуващи
стопански сгради и трафопост в ПИ № 31067.1.38,
от ВЕЛ 20 kV „Тервел“ през ПИ № 31067.1.30, ПИ
№ 31067.13.17 и ПИ № 31067.13.36 в землището
на с. Златия, община Добричка“. Проектът за
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ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане
в Община Добричка, стая 229 в сградата на администрацията. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2739
1. – Община гр. Дългопол, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за линеен обект
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект: „Подземна
оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Варна ЛАН“ – ООД, на територията на
община Дългопол, област Варна“ – етап 1 от „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за
нуждите на „Варна ЛАН“ – ООД, на територията
на област Варна“, допуснат за изработване със
Заповед № РД-19-7706-158 от 4.09.2019 г. на областния управител на област Варна. Трасето през
община Дългопол е с дължина 7893 м и преминава през следните имоти: в землището на с. Рояк:
63135.13.98 (с НТП – „За селск., горски, ведомствен
път“) – собств. на Община Дългопол, 63135.17.160
(„За селск., горски, ведомствен път“) – собств. на
Община Дългопол, 63135.17.200 („За селск., горски,
ведомствен път“) – собств. на Община Дългопол, 63135.18.23 („За селск., горски, ведомствен
път“) – собств. на Община Дългопол, 63135.19.113
(„За селск., горски, ведомствен път“) – собств. на
Община Дългопол, 63135.19.960 („За селск., горски,
ведомствен път“) – собств. на Община Дългопол,
63135.31.65 („Път I клас“) – собств. на държавата,
63135.33.80 („Местен път“) – собств. на Община
Дългопол, 63135.33.191 („Път I клас“) – собств.
на държавата, 63135.44.99 („За селск., горски, ведомствен път“) – собств. на Община Дългопол,
63135.44.105 („Дере“) – собств. на Община Дългопол, 63135.45.600 („За селск., горски, ведомствен
път“) – собств. на Община Дългопол, 63135.52.132
(„За селск., горски, ведомствен път“) – собств. на
Община Дългопол, 63135.52.142 („За селск., горски,
ведомствен път“) – собств. на Община Дългопол, 63135.53.138 („За селск., горски, ведомствен
път“) – собств. на Община Дългопол, 63135.56.132
(„За селск., горски, ведомствен път“) – собств.
на Община Дългопол; в землището на с. Рояк:
63135.13.98 (с НТП – „За селск., горски, ведомствен
път“) – собств. на Община Дългопол; в землището
на гр. Дългопол: 24565.98.244 („За селск., горски,
ведомствен път“) – собств. на Община Дългопол;
в землището на с. Величково: 10495.25.80 („За селск.,
горски, ведомствен път“) – собств. на Община Дългопол, 10495.26.175 („За селск., горски, ведомствен
път“) – собств. на Община Дългопол. Планът се
намира в сградата на общинската администрация,
отдел „УТОСТЗГ“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Дългопол.
2800
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130. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в общинската
администрация е постъпил проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за техническата инфраструктура за кабелна линия 20 kV за
захранване на КТП в имота на „Липо харт“ – ООД,
УПИ № VI-3625, 3626, 3627 – „За цех за амбалаж“,
в квартал 239 по действащия регулационен план
на гр. Костинброд, идентичен с поземлен имот с
идентификатор 38978.900.7368 по одобрената кадастрална карта на гр. Костинброд до ж.р. стълб
в поземлен имот 38978.900.5738 (ул. Хаджи Димитър), с трасе на подземния кабел през поземлени
имоти 38978.88.2, .88.7, 889 – общински имоти,
ведомствен път и поземлен имот 38978.88.9 – имот
на „Липо харт“ – ООД. Проектът е изложен във
входното фоайе на таблото за съобщения в сградата на общинската администрация – гр. Костинброд, ул. Охрид № 1, и е публикуван на интернет
страницата на Община Костинброд на адрес:
http://www.kostinbrod.bg. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2746
51. – Община Раднево на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани, че с Решение № 94 от 27.02.2020 г. е одобрен
ПУП – парцеларен план за обект на техническата
инфраструктура: „Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр. Раднево“,
в землището на гр. Раднево, община Раднево. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Раднево.
2805
2. – Община Севлиево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
застрояване (ПЗ) за промяна предназначението
на поземлен имот с идентификатор 65927.61.228,
м. Дуван чаир, по КККР на землището на гр.
Севлиево, ЕКАТТЕ 65927, община Севлиево, от
нива в урегулиран поземлен имот „За обществено обслужване и мотел“ – при условията на
устройствена зона за предимно производствена
зона („Пп“) и ПУП – парцеларен план (ПП) за
трасета на техническата инфраструктура – електроснабдяване и водоснабдяване до ПИ 65927.61.228,
м. Дуван чаир, по КККР на гр. Севлиево, община
Севлиево. С ПУП – ПЗ се установяват следните
устройствени показатели: начин на застрояване – свободно; характер на застрояване – средно, с височина до 15 м; максимална плътност
на застрояване – 80 %; минимална озеленена
площ – 20 %; максимален Кинт. – 2,5. Трасето на
електропровода започва от съществуващо ТЕПО
1Т в ПИ 65927.63.9, собственост на възложителя,
преминава през ПИ 65927.61.250 – дере, публична
общинска собственост, ПИ 65927.61.241 – полски
път, публична общинска собственост, и достига
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до ПИ 65927.61.228. Сервитутът на електропровода е по 2 м от двете страни на оста на трасето.
Трасето на водопровода започва от съществуващ
водопровод в ПИ 65927.63.19 – местен път, публична общинска собственост, преминава през
ПИ 65927.63.9 – урбанизирана територия – частна
собственост, през ПИ 65927.61.250 – дере, публична
общинска собственост, ПИ 65927.61.241 – полски
път, публична общинска собственост, и достига
до ПИ 65927.61.228. Сервитутът на водопровода
е по 0,6 м от двете страни на оста на трасето.
Непосредствено засегнати от предвижданията на
подробните устройствени планове са следните
недвижими имоти с идентификатори: 65927.61.228,
65927.63.9, 65927.61.250, 65927.61.241, 65927.61.167 и
65927.61.213, всички по КККР на землището на
гр. Севлиево. Проектите с пълната текстова и
графична част на ПУП – ПЗ и ПУП – ПП са на
разположение за разглеждане и обществен достъп
в стая 215 и стая 209 от сградата на Община Севлиево с административен адрес: Севлиево, пл.
Свобода № 1, всеки работен ден. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проектите до кмета на общината в
едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
2724
24. – Община Стрелча на основание чл. 25, ал. 4
от ЗОС уведомява Стоянка Димитрова Петкова и
Диана Василева Петрова, собственици на ПИ 592
в кв. 12, гр. Стрелча, по кадастрален план, одобрен
със Заповед № РД-14-02-873 от 27.08.1985 г. на МССУ,
и ненамерени на адрес, че е издадена Заповед
№ 148 от 20.02.2020 г. на вр.и.д. кмет на община
Стрелча за отчуждаване на 45 кв. м, попадащи в
отреждане за ул. Тодор Икономов, гр. Стрелча, по
ПУП, одобрен с Решение № 451 от 28.12.2017 г. на
ОбС – гр. Стрелча. Общата стойност на обезщетението е 890 лв. Обезщетението ще бъде преведено
по сметката на Община Стрелча в „Тексимбанк“,
клон гр. Стрелча. Заповедта подлежи на обжалване
в 14-дневен срок чрез общината до административния съд съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗОС.
2737
10. – Община Съединение на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 26, взето с протокол № 6 от
18.03.2020 г. на Общинския съвет – гр. Съединение, е одобрен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на път за осигуряване на транспортен достъп на обект: „Сервиз
за ремонт на тежкотоварни и лекотоварни МПС“ в
ПИ 117113 (УПИ 117113, сервиз за ремонт на тежкотоварни и лекотоварни МПС по КВС на гр. Съединение, община Съединение, област Пловдив)
по път ІІІ-6062 Съединение – Пищигово при км
15+550 вляво“. Съгласно чл. 215 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2736
3. – Община Тополовград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че с Решение № 49, т. 11, от 28.02.2020 г. на
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Общинския съвет – Тополовград, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия
за: Външно ел. захранване на DCS/WIFI – Базова станция – НКV 180 (Тополовград) в ПИ с
идентификатор № 72761.14.759 по КККР на гр. Тополовград с възложител: „Булсатком“ – ЕАД,
София, при засегнати от трасето на кабела
имоти: ПИ № 72761.14.760 – НТП – Голина, засегната площ 997 кв. м, дължина на ел. трасето
в ПИ – 498,65 м, държавна частна собственост на
МЗГ – ДДС. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Тополовград до Административния съд –
Ямбол.
2779

СЪДИЛИЩ А
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Враца, против
Наредба № 8 на Общинския съвет – Хайредин,
за правилата и нормите за пожарна безопасност
в община Хайредин. По протеста е образувано
адм. дело № 150/2020 г., насрочено за 9.06.2020 г.
от 10,30 ч.
2774
Варненският районен съд, ХХХІХ състав,
призовава лицето Трой Дий Трувилион, роден
на 27.05.1963 г., гражданин на САЩ, ответник по
гр. дело № 2328/2020 г. по описа на Варненския районен съд, ХХХІХ състав, да се яви в канцеларията
на деловодството на ХХХІХ състав на Районния
съд – Варна, в срок до 20.04.2020 г., за да получи
книжата и да подаде отговор по чл. 131 от ГПК
по делото, заведено от Женя Димитрова Димитрова, по иск с правно основание чл. 127, ал. 2 и
3 СК във връзка с чл. 85, ал. 1 КМЧП. Указва на
лицето, че при неявяване книжата ще се смятат
за редовно връчени и ще му бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2806

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
19. – Управителният съвет на СФК „Калиакра – 1“ – Каварна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 1.06.2020 г.
в 19 ч. в конферентната зала на стадион „Калиакра“ – Каварна, при следния дневен ред: 1.

ВЕСТНИК

БРОЙ 33

предложение за промяна на част от текста в определени членове и точки от действащия устав на
сдружението; 2. разни.
2738
101. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Хасково, на основание чл. 83, ал. 1 от
ЗА свиква извънредно общо събрание на колегията на 10.05.2020 г. в 10 ч. на уеб базирана онлайн
платформа: https://forum.hslaw.bg, при следния
дневен ред: 1. актуализация на бюджета за 2020 г.
на Адвокатска колегия – Хасково; 2. вземане на
решение за финансово подпомагане на адвокати
от Адвокатска колегия – Хасково; 3. разни.
2813
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „ФК Струма – Нов Чифлик“, с. Нови
чифлик, област Кюстендил, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и решение от 27.03.2020 г. свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
31.05.2020 г. в 18 ч. в сградата на читалище „Искра“, с. Нови чифлик, при следния дневен ред: 1.
освобождаване от отговорност и задължения на
стария управителен съвет; 2. промени в числеността
и избиране на нов управителен съвет; 3. промени
в наименованието на сдружението; 4. промени
на целите и средствата за тяхното постигане; 5.
приемане и одобряване отчета на дейността за
2019 г.; 6. приемане на нов устав на футболния
клуб; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 17 от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и ще се проведе, колкото и
членове да се явят.
2772
1. – Управителният съвет на сдружение „Футболен клуб „Спортист“, с. Слокощица, област Кюстендил, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение
от 27.03.2020 г. свиква редовно общо събрание на
членовете на сдружението на 31.05.2020 г. в 18 ч. в
сградата на читалище „Просвета 1922“, с. Слокощица, при следния дневен ред: 1. освобождаване от
отговорност и задължения на стария управителен
съвет; 2. промени в числеността и избиране на нов
управителен съвет; 3. промени в адреса на управление; 4. промени в целите и средствата за тяхното
постигане; 5. приемане и одобряване отчета на
дейността за 2019 г.; 6. приемане на нов устав на
футболния клуб; 7. разни. Общото събрание може да
заседава, ако са се явили членове, представляващи
повече от половината на всички членове. При липса
на кворум на основание чл. 26 от устава и чл. 27
от ЗЮЛНЦ УС насрочва ново заседание един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на членовете.
2771
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