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СЪДЪРЖ АНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 64 от 9 април
2020 г. за допълнение на Постановление № 31 на Министерския съвет от
2016 г. за утвърждаване на единни
разходни стандарти за финансиране
на държавните културни институти,
осъществяващи дейности в областта
на сценичните изкуства
 Постановление № 65 от 10 април
2020 г. за изменение и допълнение на
Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на
Република България, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 1999 г.
 Решение № 240 от 9 април 2020 г. за
признаване на Сдружение „Център за
психологически изследвания“ (ЦПИ)
за национално представителна организация
 Решение № 243 от 9 април 2020 г. за
признаване на Сдружение „Българска
асоциация за невромускулни заболявания“ (БАНМЗ) за национално представителна организация
 Решение № 244 от 9 април 2020 г.
за признаване на Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“
(АРДЕ) за национално представителна
организация
Министерство
на здравеопазването
 Договор № РД-НС-01-3-1 от 6 април
2020 г. за изменение и допълнение на
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Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса
и Българския зъболекарски съюз за
2020 – 2022 г.
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 Договор № РД-НС-01-4-2 от 6 април
2020 г. за изменение и допълнение на
Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
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Министерство
на отбраната
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 Правилник за устройството и дейността на Висшето военновъздушно
училище „Георги Бенковски“
14
Министерство
на образованието и науката
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 Наредба № 7 от 11 март 2020 г. за
придобиване на квалификация по професията „Строителен техник“
45
Министерство
на правосъдието
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Главен прокурор
на Република България
 Инструкция № И-1 от 10 април
2020 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на
съдии
75
 Инструкция № И-2 от 10 април
2020 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на
прокурори и следователи
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64
ОТ 9 АПРИЛ 2020 Г.

за допълнение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване
на единни разходни стандарти за финансиране
на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните
изкуства (обн., ДВ, бр. 14 от 2016 г.; изм. и
доп., бр. 34 от 2016 г. и бр. 84 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 1а:
„§ 1а. (1) За времето на извънредното положение, обявено с Решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г., не се извършва
преизчисление на полагаемата субсидия по
реда на чл. 23а, ал. 2 от Закона за закрила и
развитие на културата.
(2) За времето на извънредното положение
и след неговата отмяна на държавните културни институти, осъществяващи дейности в
областта на сценичните изкуства, се предоставя
субсидия за изплащане на средства по допълнителен компонент за ограничена дейност при
извънредно положение в размер на брутните
трудови възнаграждения и за начисляване на
дължимите осигурителни вноски, считано от
13 март 2020 г. до месеца, в който се достигне
нивото на приходи за бюджетна програма
„Сценични изкуства“ за същия период на
миналата година за всеки държавен културен
институт, но за не повече от 6 месеца.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2928

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65
ОТ 10 АПРИЛ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират от Патентното
ведомство на Република България, приета
с Постановление № 242 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 117 от 2002 г., бр. 91 от 2005 г.,
бр. 35 и 42 от 2007 г., бр. 31 от 2011 г. и бр. 99
от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 1, буква „а“, в първата и втората
колона числата „140“ и „330“ се заменят съответно с „520“ и „1010“;
б) точки 3, 5 и 7 се отменят;
в) в т. 4 след думата „опозиция“ се добавя
„във връзка с чл. 12, ал. 1, 3, 4, 6, 7 и 8 от
Закона за марките и географските означения
(ЗМГО)“;
г) в т. 8, в основния текст думите „публикация в Официалния бюлетин“ се заменят с
„вписване в Държавния регистър на марките“;
д) в т. 10 буква „в“ се отменя;
е) създава се нова т. 11:
„11. Разглеждане на опозиции и искания
за заличаване на регистрация във връзка с
чл. 12, ал. 5 от ЗМГО – 50 лв.“;
ж) досегашната т. 11 става т. 14 и в нея
думите „ограничения в списъка на стоките
и/или услугите на регистрирана марка и
издаване на удостоверение и публикация в
Официалния бюлетин“ се заменят с „частичен
отказ от право върху марка“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1, букви „а“ и „б“ числата „180“ и
„150“ се заменят съответно с „220“ и „190“;
б) точка 5 се отменя;
в) точка 6 се изменя така:
„6. Разглеждане на жалби срещу решения
за отказ на регистрацията по чл. 97, ал. 3 от
ЗМГО – 160 лв.“;
г) в т. 7 думите „чл. 57, ал. 1, т. 2“ се заменят с „чл. 92, ал. 1, т. 2“.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3, в основния текст думата „технически“ се заменя с „явни фактически“.
2. Създава се нова т. 4:
„4. Искане за възстановяване на срок, подадено във връзка с производство по марки
и географски означения – 100 лв.“
3. Досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите „и публикация в Официалния бюлетин“
се заличават, а след думата „притежателя“ се
поставя наклонена черта и се добавя „ползвателя, както и за публикация в Официалния
бюлетин, когато е приложимо“.
4. Досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думите
„и публикация в Официалния бюлетин“ се
заличават, а след думата „права“ се поставя
запетая и се добавя „както и за публикация в
Официалния бюлетин, когато е приложимо“.
5. Досегашната т. 6 става т. 7 и в нея думите „и публикация в Официалния бюлетин
за вписването“ се заличават, а след думата
„договор“ се поставя запетая и се добавя „както и за публикация в Официалния бюлетин,
когато е приложимо“.
6. Досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думата „публикации“ се заменя с „вписвания“,
а след думите „за тях“ се поставя запетая и
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се добавя „както и публикацията им в Официалния бюлетин, когато е приложимо“.
7. Досегашните т. 8, 9 и 10 стават съответно
т. 9, 10 и 11.
8. Досегашната т. 11 става т. 12 и се изменя така:
„12. Искане за вписване на на ложени
обезпечителни мерки, запор или включване
в масата на несъстоятелността, както и за
публикация в Официалния бюлетин, когато
е приложимо“.
9. Досегашната т. 12 става т. 13 и се изменя така:
„13. Искане за вписване на учреден особен
залог и публикация в Официалния бюлетин,
когато е приложимо“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) По заявки за марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение
до влизането в сила на Закона за марките и
географските означения (ДВ, бр. 98 от 2019 г.),
както и за заявки, подадени след влизането
в сила на този закон, но преди влизането в
сила на постановлението, се дължат такси в
съответствие с чл. 4, ал. 1, съответно ал. 2,
от настоящото изменение и допълнение на
тарифата.
(2) Преди вземане на решение за регистрация по заявка на марка или географско
означение, попадаща в обхвата на ал. 1, на
заявителя, съответно на лицето, което го
представлява, се изпраща съобщение за доплащане в 14-дневен срок от получаването на
съобщението на разликата между дължимата
държавна такса, определена съобразно настоящото изменение и допълнение на тарифата,
и реално заплатената от него сума. Ако таксата не бъде доплатена, заявката се счита за
оттеглена.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 4, ал. 1 от Закона за марките и
географските означения (ДВ, бр. 98 от 2019 г.).
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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РЕШЕНИЕ № 240
ОТ 9 АПРИЛ 2020 Г.

за признаване на Сдружение „Център за
психологически изследвания“ (ЦПИ) за национално представителна организация
На основание чл. 92 от Закона за хората с
увреждания и чл. 18, ал. 1, 2 и 5 във връзка
с чл. 14 и 15 от Правилника за дейността и
организацията на работа на Националния
съвет за хората с увреждания, реда за приз

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

наване на национална представителност на
организациите на и за хората с увреждания
и контрола за спазването на критериите за
национална представителност, приет с Пос
тановление № 151 на Министерския съвет от
2019 г. (ДВ, бр. 49 от 2019 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Център за психологически изследвания“ (ЦПИ) със седалище и
адрес на управление: София, район „Средец“,
ул. Г. С. Раковски № 112, ет. 1, регистрирано
по реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел с решение на Софийския
г радск и съд от 3 февруари 1998 г., ЕФН
2197021599, БУЛСТАТ 121858448, за национално
представителна организация за срок 4 години
считано от 26 април 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2929

РЕШЕНИЕ № 243
ОТ 9 АПРИЛ 2020 Г.

за признаване на Сдружение „Българска
асоциация за невромускулни заболявания“
(БАНМЗ) за национално представителна
организация
На основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от
Закона за хората с увреждания и чл. 18, ал. 1,
2 и 5 във връзка с чл. 14 и 15 от Правилника
за дейността и организацията на работа на
Националния съвет за хората с увреждания,
реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората
с увреждания и контрола за спазването на
критериите за национална представителност,
приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 49 от 2019 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Българска асоциация
за невромускулни заболявания“ (БАНМЗ)
със седалище и адрес на управление: София,
район „Надеж да“, ж. к. Надеж да, бл. 253,
вх. Б, ап. 45, регистрирано по реда на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел с
Решение № 137A на Софийския окръжен съд
от 12 юли 1991 г., ЕФН 2101125252, БУЛСТАТ
122090528, за национално представителна
организация за срок 4 години считано от
26 април 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2933
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РЕШЕНИЕ № 244
ОТ 9 АПРИЛ 2020 Г.
за признаване на Сдружение „Асоциация на
родители на деца с епилепсия“ (АРДЕ) за
национално представителна организация
На основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от
Закона за хората с увреждания и чл. 18, ал. 1, 2
и 5 във връзка с чл. 14 и 15 от Правилника
за дейността и организацията на работа на
Националния съвет за хората с увреждания,
реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората
с увреждания и контрола за спазването на
критериите за национална представителност,
приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 49 от 2019 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ (АРДЕ) със
седалище и адрес на управление: София,
район „Триадица“, ж. к. Стрелбище, бл. 10,
вх. Г, ет. 7, ап. 67, регистрирано по реда на
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел с решение на Софийския градски съд
от 13 юли 1998 г., ф. д. № 7385/1998 г., ЕФН
2198073859, БУЛСТАТ 175474535, за национално
представителна организация за срок 4 години
считано от 26 април 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2934

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-3-1
от 6 април 2020 г.

за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности
между Националната здравноосигурителна
каса и Българския зъболекарски съюз за
2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 4 от 2020 г.)
Днес, 6 април 2020 г., между Националната
здравноосигурителна каса, от една страна,
и Българския зъболекарски съюз, от друга
страна, на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55,

ВЕСТНИК
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ал. 5 от Закона за здравното осигуряване
(ЗЗО) и във връзка със Заповед № РД-01-124
от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане противоепидемиологични
мерки на територията на Република България,
с последващи изменения и допълнения на същата, се сключи този договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за денталните дейности между Националната
здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. за следното:
§ 1. В чл. 12 се създава ал. 5 със следното
съдържание:
„(5) Разходите за здравноосигу рителни
плащания, в т.ч. и сумите за неблагоприятни
условия на работа при епидемична обстановка, се разпределят и извършват в рамките на
определените параметри в ЗБНЗОК за 2020 г.
и в съответствие с параметрите на разходите
за здравноосигурителни плащания и събраните приходи по бюджета на НЗОК за 2020 г.“
§ 2. Създава се чл. 122а със следното съдържание:
„Чл. 122а. (1) Изпълнителят на ИзвбДП
има право на заплащане за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена
епидемична обстановка, когато с акт на
министъра на здравеопазването са въведени
противоепидемични мерки на територията на
цялата страна, и ИДП изрично не е заявил,
че не желае да получава такова заплащане.
(2) Месечните суми, заплащани от НЗОК
за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка, се
определят индивидуално за всеки ИДП по
ред и начин, посочени в методика, приета от
НС на НЗОК и съгласувана с представителите на БЗС, определени по реда на чл. 54,
ал. 3 от ЗЗО, и се изплащат за месеците,
през които действат противоепидемичните
мерки по ал. 1.
(3) Сумите по ал. 2 се актуализират ежемесечно.“
§ 3. В чл. 124 се създава ал. 5 със следното
съдържание:
„(5) В случаите на издаден болничен лист
същият се отразява в амбулаторния лист
(бл. МЗ-НЗОК № 2), като задължително се
вписва уникалният номер на болничния лист
съгласно формата, определен от Националния
осигурителен институт.“
§ 4. (1) В приложение № 2 „Първични
медицински документи“ се правят следните
изменения:
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1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 2) придобива следното съдържание:

“
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2. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) придобива следното съдържание:
„
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§ 6. Настоящият договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за денталните дейности за 2020 – 2022 г. се
подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЗС,
министъра на здравеопазването и „Държавен
вестник“.
§ 7. Настоящият договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за денталните дейности за 2020 – 2022 г. се
сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55,
ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от
министъра на здравеопазването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО
и се публикува на официалната интернет
страница на НЗОК.
За Националната здравноЗа Българския
осигурителна каса:
зъболекарски съюз:
Председател на НС
Председател
на НЗОК:
на УС на БЗС:
Жени Начева
Д-р Николай Шарков
Зам.-председател на
УС на БЗС и председател
на КРД на БЗС:
Д-р Георги Димов
Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
Д-р Бойко Пенков
Д-р Борислав Миланов
Галя Димитрова
Д-р Светослав Гачев
Росица Велкова
Д-р Донка СтанчеваД-р Иван Кокалов
Забуртова
Теодор Василев
Д-р Бисер Ботев
Григор Димитров
Д-р Валентин Павлов
Андрей Дамянов
Д-р Тодор Кукуванов
Оля Василева
Д-р Трифон Антонов
Управител на НЗОК:
Проф. д-р Петко Салчев
Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
Кирил Ананиев
2942

“
(2) Указанията за попълване на първичните медицински документи по ал. 1 остават
непроменени.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Настоящият договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за денталните дейности за 2020 – 2022 г. влиза
в сила от датата на обнародване в „Държавен
вестник“ на настоящия договор за изменение
и допълнение, с изключение на § 1 и 2, които
влизат в сила от 13 март 2020 г.

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-2
от 6 април 2020 г.

за изменение и допълнение на Националния
рамков договор за медицинските дейности
меж ду Националната здравноосигу рителна каса и Българския лекарски съюз за
2020 – 2022 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр.,
бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2020 г.)
Днес, 6 април 2020 г., между Националната
здравноосигурителна каса, от една страна, и
Българския лекарски съюз, от друга страна,
на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и във
връзка със Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г.
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на министъра на здравеопазването за въвеждане противоепидемиологични мерки на територията на Република България, с последващи
изменения и допълнения на същата, се сключи
този Договор за изменение и допълнение на
Националния рамков договор за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за
2020 – 2022 г. за следното:
§ 1. В чл. 12 се създава ал. 6:
„(6) Разходите за здравноосигу рителни
плащания, в т.ч. и сумите за неблагоприятни
условия на работа при епидемична обстановка, се разпределят и извършват в рамките на
определените параметри в ЗБНЗОК за 2020 г.
и в съответствие с параметрите на разходите
за здравноосигурителни плащания и събраните приходи по бюджета на НЗОК за 2020 г.“
§ 2. В чл. 179, ал. 1 се създава т. 10:
„10. работа при неблагоприятни условия,
свързани с обявена епидемична обстановка,
съгласно методика, приета от НС на НЗОК
и съгласувана с представителите на БЛС,
определени по реда на чл. 54, ал. 3 от ЗЗО.“
§ 3. Създава се чл. 187а:
„Чл. 187а. (1) Изпълнителят на ПИМП има
право на заплащане по чл. 179, ал. 1, т. 10,
когато с акт на министъра на здравеопазването
са въведени противоепидемични мерки на
територията на цялата страна и изпълнителят
на ПИМП изрично не е заявил, че не желае
да получава такова заплащане.
(2) Месечните суми, заплащани от НЗОК за
работа при неблагоприятни условия, свързани с
обявена епидемична обстановка, се определят
индивидуално за всеки изпълнител на ПИМП
по ред и начин, посочени в методика, приета
от НС на НЗОК и съгласувана с представителите на БЛС, определени по реда на чл. 54,
ал. 3 от ЗЗО, и се изплащат за месеците, през
които действат противоепидемичните мерки
по ал. 1.
(3) Сумите по ал. 2 се актуализират ежемесечно.“
§ 4. В чл. 190, ал. 1 се създава т. 11:
„11. работа при неблагоприятни условия,
свързани с обявена епидемична обстановка,
съгласно методика, приета от НС на НЗОК
и съгласувана с представителите на БЛС,
определени по реда на чл. 54, ал. 3 от ЗЗО.“
§ 5. Създава се чл. 201а:
„Чл. 201а. (1) Изпълнителят на СИМП има
право на заплащане по чл. 190, ал. 1, т. 11,
когато с акт на министъра на здравеопазването
са въведени противоепидемични мерки на
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територията на цялата страна и изпълнителят
на СИМП изрично не е заявил, че не желае
да получава такова заплащане.
(2) Месечните суми, заплащани от НЗОК
за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка, се
определят индивидуално за всеки изпълнител
на СИМП по ред и начин, посочени в методика, приета от НС на НЗОК и съгласувана
с представителите на БЛС, определени по
реда на чл. 54, ал. 3 от ЗЗО, и се изплащат
за месеците, през които действат противоепидемичните мерки по ал. 1.
(3) Сумите по ал. 2 се актуализират ежемесечно.“
§ 6. В чл. 203 се създава ал. 8:
„(8) Националната здравноосигурителна
каса заплаща на изпълнител на МДД за работа при неблагоприятни условия, свързани
с обявена епидемична обстановка, съгласно
методика, приета от НС на НЗОК и съгласувана с представителите на БЛС, определени
по реда на чл. 54, ал. 3 от ЗЗО.“
§ 7. Създава се чл. 205а:
„Чл. 205а. (1) Изпълнителят на МДД има
право на заплащане по чл. 203, ал. 8, когато
с акт на министъра на здравеопазването са
въведени противоепидемични мерки на територията на цялата страна и изпълнителят
на МДД изрично не е заявил, че не желае
да получава такова заплащане.
(2) Месечните суми, заплащани от НЗОК
за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка, се
определят индивидуално за всеки изпълнител
на МДД по ред и начин, посочени в методиката, приета от НС на НЗОК и съгласувана
с представителите на БЛС, определени по
реда на чл. 54, ал. 3 от ЗЗО, и се изплащат
за месеците, през които действат противоепидемичните мерки по ал. 1.
(3) Сумите по ал. 2 се актуализират ежемесечно.“
§ 8. В чл. 218 се създава ал. 3:
„(3) В случаите на издаден болничен лист
същият се отразява в амбулаторния лист
(бл. МЗ-НЗОК № 1), като задължително се
вписва уникалният номер на болничния лист
съгласно формата, определен от Националния
осигурителен институт (НОИ).“
§ 9. В чл. 338, ал. 1 се правят следните
допълнения:
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1. В таблицата под ред „241.4.“ се създава
нов ред, като с шрифт „италик“ в колона
„Номенклатура“ се записва текстът „за млади
възрастни (на възраст 18 – 25 г.)“, а в колона
„Цена (лв.)“ – числото „410“.
2. В таблицата под ред „241.6.“ се създава
нов ред, като с шрифт „италик“ в колона
„Номенклатура“ се записва текстът „за млади
възрастни (на възраст 18 – 25 г.)“, а в колона
„Цена (лв.)“ – числото „611“.
3. В таблицата под ред „244.2.“ се създава
нов ред, като с шрифт „италик“ в колона
„Номенклатура“ се записва текстът „за млади
възрастни (на възраст 18 – 25 г.)“, а в колона
„Цена (лв.)“ – числото „621“.
4. В таблицата под ред „245“ се създава
нов ред, като с шрифт „италик“ в колона
„Номенклатура“ се записва текстът „за млади
възрастни (на възраст 18 – 25 г.)“, а в колона
„Цена (лв.)“ – числото „470“.
§ 10. В чл. 344, ал. 1 се създава т. 6:
„6. за работа при неблагоприятни условия,
свързани с обявена епидемична обстановка,
съгласно методика, приета от НС на НЗОК
и съгласувана с представителите на БЛС,
определени по реда на чл. 54, ал. 3 от ЗЗО.“
§ 11. Създава се чл. 362а:
„Чл. 362а. (1) Изпълнител на БМП има
право заплащане по чл. 344, ал. 1, т. 6, когато
с акт на министъра на здравеопазването са
въведени противоепидемични мерки на територията на цялата страна и изпълнителят
на БМП изрично не е заявил, че не желае да
получава такова заплащане.
(2) Заплащането по ал. 1 не включва мерките и дейностите, финансирани по реда на
чл. 63, ал. 3 и чл. 63а, ал. 2 от ЗЗ.
(3) Месечните суми, заплащани от НЗОК
за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка, се
определят индивидуално за всеки изпълнител
на БМП по ред и начин, посочени в методика, приета от НС на НЗОК и съгласувана
с представителите на БЛС, определени по
реда на чл. 54, ал. 3 от ЗЗО, и се изплащат
за месеците, през които действат противоепидемичните мерки по ал. 1.
(4) Сумите по ал. 3 се актуализират ежемесечно.
(5) Месечни суми за неблагоприятни условия на работа се включват в стойностите
за прилагане на механизма по чл. 369.“
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§ 12. В чл. 369 се създават ал. 5а, 5б, 5в,
5г и 5д:
„(5а) На двишението на стойност та на
отчетените през месеца дейности спрямо
определената месечна стойност се компенсира с размера на средствата, изплатени за
работа при неблагоприятни условия, свързани
с обявена епидемична обстановка, по реда
на чл. 344, ал. 1, т. 6.
(5б) Разпоредбата на ал. 5а се прилага
след отмяна на противоепидемичните мерки.
(5в) За прилагането на ал. 5а НЗОК издава
месечно известие след контрол към съответния изпълнител на БМП на стойност, отговаряща на превишението, но не по-голяма от
размера на изплатените средства за работа
при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка. На основание
месечното известие след контрол изпълнителят на БМП изготвя кредитно известие за
съответния месец, за който е изплатена сума
за неблагоприятни условия на работа.
(5г) След получаване на кредитното известие по ал. 5в РЗОК включва в месечното
известие стойността на дейностите, формиращи надвишението над месечните стойности
и компенсирани по реда на ал. 5а.
(5д) Всички действия по механизма се
прилагат след компенсиране на надвишения
с изплатени средства за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка.“
§ 13. В чл. 385, ал. 2 се създава изречение второ: „В случаите на издаден болничен
лист същият се отразява в „Направление
за хоспитализация/лечение по амбулаторни
процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 7), „Медицинско
направление за клинични процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8) и
„Медицинско направление за провеждане на
клинични процедури/амбулаторни процедури“
(бл. МЗ-НЗОК № 8А), като задължително се
вписва уникалният номер на болничния лист
съгласно формата, определен от НОИ.“
§ 14. (1) В приложение № 2 „Първични
медицински документи“ се правят следните
изменения:
1. В таблица „Кодове на специалности на
лекари“ ред с код 33 „Клинична алергология
и педиатрия“ се заличава.
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2. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 1) се изменя така:
„

“

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

3. „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 7)
се изменя така:
„

“
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4. „Медицинско направление за клинични процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 8) се изменя така:
„ „

“
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5. „Медицинско направление за провеждане на клинични процедури/амбулаторни процедури“
(бл. МЗ-НЗОК № 8А) се изменя така:
„

“
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(2) Указанията за попълване на първичните
медицински документи по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5
остават непроменени.
§ 15. В приложение № 10 „Изисквания на
НЗОК за сключване на договор с лечебни
заведения за оказване на специализирана
извънболнична медицинска помощ“ в част Б
„Специализирани и високоспециализирани
медицински дейности по медицински специалности“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. Заглавието на пакет „Клинична алергология. Детска клинична алергология“ се
заменя с „Клинична алергология“.
2. В таблица „Специалност“ към пакет
„Клинична алергология“ ред с код 33 „Клинична алергология и педиатрия“ се заличава.
§ 16. В приложение № 17 „Клинични пътеки“ се правят следните допълнения:
1. В КП № 241.4 „Диагностични процедури
за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни
тумори и хематологични заболявания с КТ
на минимум две зони или костномозъчно
изследване с МК Б – КОД 41.31 (30081-00,
30087-00) при лица под 18 години“:
В т. II. „Индикации за хоспитализация и
лечение“, в т. 1 „Индикации за хоспитализация“, в т. 2 „Оценка на туморния терапевтичен
отговор след проведено лечение в съответствие
с утвърденото фармакотерапевтично ръководство по медицинска онкология и клинична
хематология“ се създава т. 2.5: „2.5. Стадиране
на лица от 18- до 25-годишна възраст, при които
възниква заболяване (солидни тумори), присъщо
за детска възраст, потвърдено при съвместно
обсъждане на онкологичните комисии за деца и
за възрастни“.
2. В КП № 241.6 „Диагностични процедури
за стадиране на терапевтичния отговор при
пациенти със злокачествени солидни тумори
и хематологични заболявания с МРТ при лица
под 18 години“:
В т. II. „Индикации за хоспитализация и
лечение“, в т. 1 „Индикации за хоспитализация“, в т. 2 „Оценка на туморния терапевтичен
отговор след проведено лечение в съответствие
с утвърденото фармакотерапевтично ръководство по медицинска онкология и клинична
хематология“ се създава т. 2.5: „2.5. Стадиране
на лица от 18- до 25-годишна възраст, при които
възниква заболяване (солидни тумори), присъщо
за детска възраст, потвърдено при съвместно
обсъждане на онкологичните комисии за деца и
за възрастни“.
3. В КП № 244.2 „Диагностика и лечение
на хеморагични диатези. Анемии. За лица под
18 години“:
В т. II. „Индикации за хоспитализация и лечение“, в т. 1 „Индикации за хоспитализация“,
т. 2 „Диагностика и лечение в стационарни
условия на пациенти с анемии по повод:“, под
т. 2.6, на нов абзац се добавя „Диагностика и
лечение на лица от 18- до 25-годишна възраст,
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при които възниква заболяване (солидни тумори), присъщо за детска възраст, потвърдено при
съвместно обсъждане на онкологичните комисии
за деца и за възрастни“.
4. В КП № 245 „Диагностика и лечение на
онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст“:
В т. II. „Индикации за хоспитализация и
лечение“, в т. 1 „Индикации за хоспитализация“, в т. 4 след думите „под 18 години“ се
добавя „и за лица от 18- до 25-годишна възраст,
при които възниква заболяване (солидни тумори),
присъщо за детска възраст, потвърдено при
съвместно обсъждане на онкологичните комисии
за деца и за възрастни“.
§ 17. В преходни те и зак лючи телни те
разпоредби към Договор № РД-НС-01-4-1 от
18.02.2020 г. за изменение и допълнение на
Националния рамков договор за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
(ДВ, бр. 7 от 2020 г.) § 16 се изменя така:
„§ 16. (1) Настоящият договор за изменение
и допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.
влиза в сила от 1 март 2020 г., с изключение на:
– § 3, както и условието за сключване на
договор, посочено в т. I „Условия за сключване
на договор и за изпълнение на клиничната
пътека“, в т. 2. „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, неналични
на т ери т ори я та на лечебно т о за ведение,
изпълнител на болнична помощ“, в таблица
„Задължително звено/медицинска апаратура“:
„Операционен микроскоп, оборудван с видео
апаратура за запис на оперативните процедури“
от диагностично-лечебния алгоритъм на КП
№ 132 и 135 и АПр № 19, които влизат в сила
от 1 септември 2020 г.;
– § 7, т. 2 и 3, които влизат в сила от 1
май 2020 г.
(2) В срок до 1 септември 2020 г. НС на
НЗОК и УС на БЛС определят ред, условия и
правила за контрол върху АПр № 19, в т. ч. и
чрез възможност за генериране на видеозапис
и QR код.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. Настоящият договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор за
медицинските дейности за 2020 – 2022 г. влиза
в сила от датата на обнародване в „Държавен
вестник“ на настоящия Договор за изменение
и допълнение, с изключение на:
– параграф 14, ал. 1, т. 1 и § 15, т. 2, които
влизат в сила от 1.05.2020 г.;
– параграф 15, т. 1, който влиза в сила
от 1.01.2020 г.;
– параграфи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 и 12,
които влизат в сила от 13.03.2020 г.
§ 19. Настоящият договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се
подписа на хартиен носител в четири едно
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образни екземпляра, по един за: НЗОК, БЛС,
министъра на здравеопазването и „Държавен
вестник“.
§ 20. Настоящият договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се
сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55,
ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от
министъра на здравеопазването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО
и се публикува на официалната интернет
страница на НЗОК.
За Националната здравноЗа Българския
осигурителна каса:
лекарски съюз:
Председател на НС
Председател
на НЗОК:
на УС на БЛС:
Жени Начева
Д-р Иван Маджаров
Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
Проф. д-р Николай
Д-р Бойко Пенков
Галя Димитрова
Габровски
Росица Велкова
Д-р Николай Брънзалов
Д-р Иван Кокалов
Д-р Стоян Борисов
Теодор Василев
Д-р Атанас Атанасов
Григор Димитров
Доц. д-р Христо Шивачев
Оля Василева
Д-р Нели Нешева
Андрей Дамянов
Д-р Роза Анева
Д-р Гергана Николова
Д-р Александър Заимов
Управител на НЗОК:
Проф. д-р Петко Салчев
Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
Кирил Ананиев
2943

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ (ВВВУ
„Г. Бенковски“).
Чл. 2. (1) Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“ е структура на пряко
подчинение на министъра на отбраната – държавно висше военно училище, със седалище
в град Долна Митрополия и има свое знаме,
печат и празник – 25 май.
(2) Висшето военновъздушно училище „Г.
Бенковски“ е юридическо лице, което съставя, изпълнява, приключва и отчита бюджет.
(3) Висшето военновъздушно училище „Г.
Бенковски“ е част от въоръжените сили на
Република България.
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Чл. 3. Мисията на ВВВУ „Г. Бенковски“ е
да подготвя висококвалифицирани специалисти и лидери за въоръжените сили на Република България, за сектора за националната
сигурност и за националното стопанство в
съчетание с научноизследователска, иновационна дейност, фундаментални и приложни
изследвания.
Чл. 4. (1) Предметът на дейност на ВВВУ
„Г. Бенковски“ включва:
1. обучение на курсанти и военнослужещи за
придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
в професионално направление „Военно дело“
от област на висше образование „Сигурност
и отбрана“ по специалности от регулираната
професия „Офицер за тактическо ниво на
управление“, както и по специалности от
областите на висше образование „Социални,
стопански и правни науки“, „Технически науки“ и „Сигурност и отбрана“;
2. обучение на студенти за придобиване
на висше образование на образователноквалификационните степени „бакалавър“ и
„магистър“ по акредитирани професионални
направления от областите на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“
и „Технически науки“;
3. обучение за придобиване на висше образование на образователна и научна степен
„доктор“ по акредитирани докторски програми;
4. обучение за повишаване на квалификацията;
5. специализирано обучение, придобиване
на квалификация и професионална подготовка
на военнослужещи, цивилни служители, служители от други министерства и ведомства и
на граждани при условия и по ред, определени
с акт на министъра на отбраната;
6. извършване на научноизследователска,
иновационна дейност и на приложни изследвания;
7. развитие на научно-производствена, издателска, спортна, културна и стопанска дейност,
свързана с основната дейност на ВВВУ „Г.
Бенковски“ и реализацията на създаваните
от него научноизследователски резултати, и
други обекти на интелектуална собственост;
8. други дейности, предвидени в закон, в
акт на Министерския съвет или възложени
от министъра на отбраната.
(2) В района на ВВВУ „Г. Бенковски“ не
може да се извършва политическа, партийна
или религиозна дейност.
Чл. 5. Висшето военновъздушно училище
„Г. Бенковски“ провежда обучение на:
1. български граждани за придобиване
на образователно-квалификационни степени
по акредитирани военни и граждански специалности, образователна и научна степен
„доктор“ и за придобиване и повишаване на
квалификацията;
2. чуждестранни студенти, докторанти и
специализанти съгласно българското законодателство;
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3. чуждестранни военнослужещи и граждани въз основа на международни договорености.
Чл. 6. (1) Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“ се ползва с академична
автономия в съответствие с акта за създаването
си и с разпоредбите на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и Закона за висшето образование.
(2) Академичното самоуправление се изразява във:
1. изборността и мандатността на органите
за управление с изключение на началника на
ВВВУ „Г. Бенковски“;
2. правото да изготвя вътрешни актове
в съответствие със Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България,
акта за създаване на ВВВУ „Г. Бенковски“,
Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав в Република
България и правилника за прилагането му,
този правилник и други нормативни актове,
регламентиращи дейността и законовите задължения на висшето училище;
3. определяне на научно-преподавателския
състав при условията и по реда на действащото
законодателство;
4. правото за изграждане, притежаване и
ползване на материална база, необходима за
дейността на ВВВУ „Г. Бенковски“;
5. право на сключване на споразумения с
държавни и общински училища от системата на
предучилищното и училищното образование за
извършване на съвместна учебна дейност при
спазване изискванията на Закона за висшето
образование и на Закона за предучилищното
и училищното образование; споразумението,
както и промените в него влизат в сила след
одобряване от министъра на образованието
и науката.
Чл. 7. (1) Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковск и“ издава дип лома за
завършена образователно-квалификационна
степен на висшето образование, европейско
дипломно приложение, диплома за придобита образователна и научна степен „доктор“,
диплома за придобита научна степен „доктор
на науките“, удостоверение за допълнително
обучение или специализация и други основни документи в съответствие с Наредбата за
държавните изисквания към съдържанието на
основните документи, издавани от висшите
училища, приета с ПМС № 215 от 2004 г. (ДВ,
бр. 75 от 2004 г.).
(2) Дипломата за завършена степен на вис
шето образование, европейското дипломно
приложение, свидетелството за професионална
квалификация и документ, удостоверяващ
положението на студента или на докторанта
с цел продължаване на обучението в друго
висше училище, се издават без заплащане
на такса.
(3) Специфични названия на отделните
образователно-квалификационни степени по
различни специалности могат да се дават

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

след утвърждаването им от министъра на
образованието и науката.
Чл. 8. Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“ осигурява качеството на
образованието и научните изследвания чрез
вътрешна система за оценяване и поддържане
на качеството на обучението и на академичния състав, която включва и проучване на
мнението на обучаемите най-малко веднъж
за учебната година.
Г л а в а

в т о р а

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 9. Длъжностното разписание на ВВВУ
„Г. Бенковски“ се утвърждава от министъра
на отбраната по предложение на началника на
ВВВУ „Г. Бенковски“ въз основа на решение
на Академичния съвет.
Чл. 10. Органи за управление на ВВВУ
„Г. Бенковски“ са Общото събрание, Академичният съвет и началникът на училището.
Чл. 11. Висшето военновъздушно училище
„Г. Бенковски“ включва в структурата си:
командване, основни, административни и
обслужващи звена.
Чл. 12. Командването на ВВВУ „Г. Бенковски“ се състои от началник на училището и
негови заместници.
Чл. 13. Основни звена на ВВВУ „Г. Бенковски“ са факултет и департамент.
Чл. 14. (1) Административни звена в структурата на ВВВУ „Г. Бенковски“ са отделенията,
службите и секциите.
(2) Отделенията, службите и секциите
във ВВВУ „Г. Бенковски“ в съответствие с
функционалното им предназначение извършват планиране, организиране, контролиране,
отчитане и анализиране на учебната и научноизследователската дейност, административно,
документално и информационно осигуряване,
организират приема на документи в случаите, когато е заявено искане за признаване на
завършено висше образование или период на
обучение в чуждестранно висше училище,
комплектуване с личен състав, логистично
и финансово осигуряване, връзки с обществеността, международно сътрудничество и
други дейности.
Чл. 15. (1) Обслужващите звена са сектори,
центрове, библиотеки, учебни бази, лаборатории и други структури.
(2) Центровете и секторите са обслужващи
звена, които подпомагат ВВВУ „Г. Бенковски“
в областта на иновационните образователни
технологии; обработка на документи по признаване на завършено висше образование или
период на обучение в чуждестранно висше
училище; осъществяват обучение на авиационен персонал.
(3) „Издателски, библиотечно-информационен и кариерен център“ е обслужващо звено,
което издава научна и учебна литература,
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осигурява библиотечното и библиографското
обслужване в училището, съдейства за професионалното ориентиране, реализацията и
успешното кариерно развитие на студентите
от ВВВУ „Г. Бенковски“ и осъществява посреднически функции между академичните
среди и авиационния бизнес.
Чл. 16. (1) Във ВВВУ „Г. Бенковски“ се
създава Професионален сержантски колеж за
придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по Закона за професионалното образование и обучение.
(2) Професионалният сержантски колеж
към ВВВУ „Г. Бенковски“ се създава със заповед на министъра на образованието и науката
по предложение на министъра на отбраната.
(3) Професионалният сержантски колеж
прилага разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение, доколкото
в Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България не е предвидено друго.
(4) Професионалният сержантски колеж
провежда обучение по Закона за професионалното образование и обучение самостоятелно или съвместно с други образователни
институции и центрове.
(5) Професионалният сержантски колеж по
ал. 1 е подчинен на началника на ВВВУ „Г.
Бенковски“ и ползва недвижими имоти, учебна
база, административно и информационно осигуряване и преподавателски състав от ВВВУ „Г.
Бенковски“ при условия и по ред, определени
със заповедта за неговото създаване.
(6) Държавните образователни стандарти,
специалностите, учебните планове и програми и списъците за държавния план-прием на
обучаващите се в Професионалния сержантски колеж в състава на ВВВУ „Г. Бенковски“
се утвърждават от министъра на отбраната
съгласувано с министъра на образованието
и науката.
(7) Правилникът за устройството и дейността на Професионалния сержантски колеж
се издава от министъра на отбраната.
(8) Условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници за обучение в
Професионалния сержантски колеж се определят с акт на министъра на отбраната.
Чл. 17. Общото събрание и Академичният
съвет се избират с мандат от четири години,
който не се прекъсва с провеж дането на
частични избори, както и при преобразуване
на висшето училище. Мандатите на допълнително избраните членове се прекратяват с
изтичането на мандата на органа.
Чл. 18. (1) Общото събрание на ВВВУ „Г.
Бенковски“ се състои от представители на
академичния състав – военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор, на
административния персонал и на курсантите,
студентите и докторантите от всички звена.
(2) Числеността на представителите на
посочените в ал. 1 общности в състава на
Общото събрание на ВВВУ „Г. Бенковски“
се определя в съответствие с предвидените в
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Закона за висшето образование минимални
квоти за всяка една от тях.
(3) Общото събрание се състои от 30
членове и Академичният съвет на ВВВУ „Г.
Бенковски“ определя организацията за избор
на неговите членове и квотите чрез явно гласуване на събрания на общностите по ал. 1,
както следва:
1. за квотата на хабилитираните преподаватели – от събрания на хабилитираните преподаватели в училището – военнослужещи и
цивилни служители на основен трудов договор;
2. за квотата на нехабилитираните преподаватели – от събрание на нехабилитираните
преподаватели в училището – военнослужещи и цивилни служители на основен трудов
договор;
3. за квотата на обучаемите в училището – от събрания на докторантите, курсантите
и студентите в училището;
4. за квотата на административния персонал – от събрание на административния
персонал в училището.
(4) Процедурата за избор на представители
на курсантите, студентите и докторантите се
определя в Правилника за организацията и
дейността на Курсантско-студентския съвет.
(5) Заместник-началниците на училището
в случаите, когато не са хабилитирани лица,
са членове на Общото събрание от квотата
на административния персонал.
(6) Събранията по ал. 3 се свикват по решение на Академичния съвет.
(7) При предсрочно освобождаване на места в Общото събрание се извършва частичен
избор за попълването им.
(8) Съставът на Общото събрание се обявява със заповед на началника на ВВВУ „Г.
Бенковски“.
(9) Общото събрание се представлява от
неговия председател.
Чл. 19. (1) Общото събрание на ВВВУ „Г.
Бенковски“ се свиква най-малко веднъж годишно от неговия председател:
1. по искане на началника на училището;
2. по решение на Академичния съвет;
3. по искане най-малко на една четвърт от
списъчния му състав; искането се предявява
пред председателя на Общото събрание чрез
връчване на списък с подписите и изразени
мотиви за свикване на събранието и материалите, които ще бъдат обсъждани; председателят в двуседмичен срок след предявяването
на искането организира провеждане на Общо
събрание.
(2) За свикване на Общото събрание членовете му се уведомяват най-малко седем
дни преди заседанието, като им се съобщава
проектът на дневния ред. Материалите по
дневния ред се предоставят за ползване от
членовете на Общото събрание.
(3) Заседанията на Общото събрание са
редовни, ако присъстват не по-малко от две
трети от списъчни я състав на членовете

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

му. Ако редовно свиканото Общо събрание
няма кворум, то се свиква отново на същото
място и при същия дневен ред не по-късно
от седем календарни дни след първоначално
обявената дата.
(4) При определяне на кворума по ал. 3
от списъчния състав на Общото събрание
се изключват лицата в отпуск при временна
неработоспособност, бременност, раждане,
осиновяване и за отглеждане на малко дете
или в командировка извън страната. Общият
брой на тези лица не може да бъде повече от
една четвърт от списъчния състав на общото
събрание.
(5) Общото събрание взема решения с
обикновено мнозинство от присъстващите
членове с изключение на приемането на проект
на Правилник за устройството и дейността
на ВВВУ „Г. Бенковски“ и измененията и
допълненията в него, за което се изисква
мнозинство по списъчния състав на Общото
събрание.
(6) Заседанията на Общото събрание на
ВВВУ „Г. Бенковски“ са открити за всички
членове на академичната общност.
(7) Академичната общност включва членовете на академичния състав, курсантите,
студентите, докторантите и специализантите.
Чл. 20. Общото събрание на ВВВУ „Г.
Бенковски“:
1. избира за срока на мандата си с тайно
гласуване председател и заместник-председател на Общото събрание измежду хабилитираните си членове;
2. обсъжда проект на Правилник за устройството и дейността на ВВВУ „Г. Бенковски“
или проект за неговото изменение и допълнение и чрез началника на ВВВУ „Г. Бенковски“ го предлага за издаване на министъра
на отбраната;
3. определя числеността на Академичния
съвет и избира с тайно гласуване неговите
членове;
4. определя числеността на Контролния
съвет и избира с тайно гласуване за срока на
мандата му неговите председател, заместникпредседател и членове;
5. обсъжда и приема годишния доклад
на началника на ВВВУ „Г. Бенковски“ за
състоянието на училището, както и заключителния отчет в края на мандата на Общото
събрание;
6. приема Правилник за работата на Контролния съвет.
Чл. 21. (1) Академичният съвет на ВВВУ
„Г. Бенковски“ е орган за ръководство на
учебната и научната дейност на училището.
(2) Академичният съвет предлага на министъра на отбраната чрез началника на ВВВУ
„Г. Бенковски“ за утвърждаване:
1. длъжностното разписание на училището;
2. спомагателното длъжностно разписание
на училището за цивилни служители не повече от 20 % от щатния състав за сметка на
реализирани собствени приходи;
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3. решенията за откриване, преобразуване
и закриване на департаменти, катедри, административни и обслужващи звена;
4. учебните планове по специалностите в
професионално направление „Военно дело“
съгласувано с министъра на образованието
и науката;
5. квалификационните характеристики по
специалностите в професионално направление
„Военно дело“.
(3) Академичният съвет прави предложение,
внесено от началника на ВВВУ „Г. Бенковски“,
до министъра на отбраната за откриване на
процедури за заемане от военнослужещи на:
1. вакантни академични длъжности във
ВВВУ „Г. Бенковски“ при условията и по
реда на Закона за развитието на академичния
състав в Република България, като допълнителните изисквания за заемането им се
определят в Правилника за прилагането на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
2. вакантни длъжности „преподавател“,
„старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ във ВВВУ „Г. Бенковски“
при условия и по ред, определени с акт на
министъра на отбраната.
(4) Академичният съвет прави предложение, внесено от началника на ВВВУ „Г.
Бенковски“, до министъра на отбраната или
оправомощено от него длъжностно лице за:
1. назначаване на академични длъжности в
училището на военнослужещи при условията
и по реда на действащото законодателство;
2. назначаване на военнослужещи на длъжности „преподавател“, „старши преподавател“,
„инструктор“ и „старши инструктор“ във
ВВВУ „Г. Бенковски“ при условия и по ред,
определени с акт на министъра на отбраната;
3. освобождаване на военнослужещи от
академични длъжности в училището в случаи
те и при условията и по реда, определени в
Закона за развитието на академичния състав
в Република България и в Закона за висшето
образование.
(5) Академичният съвет прави предложение, внесено от началника на ВВВУ „Г.
Бенковски“, до министъра на отбраната за:
1. утвърждаване на теми за редовна и задочна докторантура във ВВВУ „Г. Бенковски“;
2. откриване на процедури за прием на
редовни и задочни докторанти във ВВВУ „Г.
Бенковски“ в рамките на утвърдения с акт
на Министерския съвет брой, при условията
и по реда на действащото законодателство;
3. зачисляване за обучение на лицата, приети за редовни и задочни докторанти по т. 2;
4. зачисляване на военнослужещи и цивилни служители във ВВВУ „Г. Бенковски“ за
докторанти чрез самостоятелна подготовка.
(6) Академичният съвет прави предложение
до министъра на отбраната, който представя
на министъра на образованието и науката за
внасяне в Министерския съвет предложение за
утвърждаване с акт на Министерския съвет на:
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1. броя на приеманите за обучение във ВВВУ
„Г. Бенковски“ студенти и докторанти – от
компетентността на Министерския съвет;
2. размера на таксите за кандидатстване и
обучение на студентите и докторантите по т. 1.
(7) Академичният съвет:
1. утвърждава решенията за сключване на
договори с потребители за подготовка и за повишаване на квалификацията на специалисти
с висше образование, както и за извършване
на научни и приложни изследвания;
2. приема ежегодния отчет на началника
за резултатите от дейността на ВВВУ „Г.
Бенковски“, годишния доклад с финансовите
и натуралните показатели на ВВВУ „Г. Бенковски“, както и резултатите от функционирането на вътрешната система за оценяване
и поддържане на качеството на обучението
и на академичния състав;
3. приема мандатна програма и контролира
нейното изпълнение;
4. определя структурния състав на Общото
събрание и организацията на избор на неговите членове;
5. ежегодно приема бюджета на ВВВУ „Г.
Бенковски“;
6. ежегодно приема бюджети на основните
звена в частта им, касаеща научноизследователска дейност, развитие и актуализиране
на учебно-материалната база и издателска
дейност;
7. ежегодно приема размера на средствата
за финансиране на Курсантско-студентския
съвет при спазване на изискванията на Закона
за висшето образование;
8. приема размера на средствата за финансиране на проекти, финансирани по план на
ВВВУ „Г. Бенковски“;
9. приема размера на средствата за съфинансиране на проекти, финансирани от други
източници;
10. ежегодно прави преглед на организационно-щатната структура на ВВВУ „Г.
Бенковски“;
11. решава основни въпроси по организацията и съдържанието на научноизследователската дейност във ВВВУ „Г. Бенковски“;
12. приема стратегия и планове за развитие
на ВВВУ „Г. Бенковски“, които се утвърждават
от началника;
13. приема разчета за годишната учебна
заетост на преподавателите и неговото изпълнение;
14. приема правилници, правила, нормативи
и други документи за определени дейности
на ВВВУ „Г. Бенковски“;
15. утвърждава системата за оценяване и
поддържане на качеството на обучението и на
академичния състав и осъществява контрол
по нейното прилагане и усъвършенстване;
16. приема правилник, регламентиращ
развитието и атестирането на академичния
състав;
17. взема решения за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности от
цивилни служители;
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18. предлага на началника на ВВВУ „Г.
Бенковски“ отпускане на стипендии за сметка
на собствени приходи на курсанти, студенти
и докторанти за значими постижения в научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност;
19. за заслуги към развитието на науката
и висшето образование присъжда почетните
звания: „доктор хонорис кауза“ на ВВВУ „Г.
Бенковски“; „почетен професор“ на ВВВУ
„Г. Бенковски“; „за заслуги към ВВВУ „Г.
Бенковски“;
20. избира членове на Съвета на настоятелите;
21. взема решения за отправяне на искане
за откриване на процедури за оценяване и
акредитация;
22. взема решения за сключване на споразумения по чл. 6, ал. 2, т. 5 и определя реда за
съгласуване на проектите на училищни учебни
планове и на учебни програми по учебните
предмети и/или модули от профилираната,
професионалната и специализираната подготовка в тези случаи;
23. взема решения след съгласуване с министъра на отбраната за:
а) сдружаване с български и чуждестранни
висши училища за осъществяване на съвместно обучение в професионално направление
„Военно дело“ и за провеждане на съвместна
научноизследователска и иновационна дейност и на приложни изследвания в областта
на отбраната;
б) откриване на звена в чужбина, включително на поделения на училището в чужбина;
в) сдружаване с други лица, както и за
създаване на търговски дружества за целите
на стопанската реализация на резултати от
научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост при условията и по реда
на Закона за висшето образование в сферата
на отбраната и професионално направление
„Военно дело“;
г) организиране на международно сътрудничество, сключване на договори и членуване
в международни организации в сферата на
отбраната и професиона лно направление
„Военно дело“;
24. взема решения за:
а) сдружаване с български и чуждестранни
висши училища за осъществяване на съвместно обучение на студенти, докторанти и
специализанти, на учебна дейност и обучение през целия живот и на образователен
франчайз извън професионално направление
„Военно дело“;
б) сключване на договори за съвместна
научноизследователска, проектна и иновационна и други форми на съвместна дейност с
чуждестранни висши училища и организации,
признати по законодателството на съответната държава извън сферата на отбраната и
професионално направление „Военно дело“;
в) сдружаване с други лица, както и за
създаване на търговски дружества за целите
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на стопанската реализация на резултати от
научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост при условията и по реда на
Закона за висшето образование извън сферата
на отбраната и професионално направление
„Военно дело“;
г) организиране на международно сътрудничество, сключване на договори и членуване
в международни организации извън сферата
на отбраната и професионално направление
„Военно дело“;
25. определя размера на възнаграждението
на привлечени без конкурс хонорувани и гост
преподаватели и на изявени специалисти, от
практиката на които е възложена преподавателска дейност;
26. ежегодно взема решение за изплащане
на допълнителни възнаграждения за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“ в съответствие с
акта на министъра на отбраната по чл. 214,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 4 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и при следните условия:
а) допълнителното възнаграждение се изплаща на лицата, които заемат академична
длъжност или ако такава степен се изисква
за заемане на длъжността, от реализирани
собствени приходи;
б) извършва се по ред, определен в правилник, приет от Академичния съвет;
27. взема решение за предлагане на министъра на отбраната за продължаване заемането
на длъжност, за която се изисква хабилитация,
от военнослужещи с военно звание полковник
или висше офицерско звание при условията и
по реда на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България;
28. взема решение за удължаване на срока
на трудовите договори на членовете на академичния състав, които заемат длъжността
„професор“ или „доцент“ при навършване на
възрастта, определена в Кодекса на труда, в
съответствие с § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето
образование;
29. обсъжда проект на Правилник за устройството и дейността на ВВВУ „Г. Бенковски“
или проект за неговото изменение и допълнение и чрез Общото събрание и началника на
ВВВУ „Г. Бенковски“ го предлага за издаване
от министъра на отбраната;
30. приема Правилник за работата на
Академичния съвет на ВВВУ „Г. Бенковски“;
31. по предложение на началника на ВВВУ
„Г. Бенковски“ избира заместник-началник
по учебната и научната част за назначаване
и освобождаване от министъра на отбраната;
32. избира ръководството и състава на Атестационната комисия на ВВВУ „Г. Бенковски“;
33. номинира кандидати за членове на постоянните комисии на Националната агенция
за оценяване и акредитация (НАОА);
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34. определя реда, по който се разходват
собствените приходи от такси за кандидатстване, за обучение и приходи от обучение
срещу заплащане в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование.
Чл. 22. (1) Академичният съвет на ВВВУ
„Г. Бенковски“ се състои от 25 до 45 членове
и включва представители на академичния
състав – военнослужещи и цивилни служители
на основен трудов договор, курсанти, студенти, докторанти и служители. В Академичния
съвет с право на глас участват и членовете на
Съвета на настоятелите, като при определяне
на кворума от списъчния състав се изключват
тези от тях, които отсъстват от заседанието.
(2) Числеността на представителите на
общностите в състава на Академичния съвет
се определя в съответствие с предвидените в
Закона за висшето образование минимални
квоти за всяка една от тях.
(3) Право да свикват Академичния съвет
имат началникът на училището, както и не
по-малко от една четвърт от членовете му, изявили писмено желание за това. Предлагащите
заседанието на Академичния съвет представят
в писмен вид и проект на дневен ред.
Чл. 23. Началникът на ВВВУ „Г. Бенковски“
е военнослужещ, който може да е и хабилитирано лице. Той се назначава и освобождава от длъжност при условията и по реда на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България. Неговите правомощия
не се прекратяват с изтичането на мандата
на Общото събрание.
Чл. 24. (1) Началникът на ВВВУ „Г. Бенковски“ упражнява правомощията на ректор
по Закона за висшето образование.
(2) Началникът на ВВВУ „Г. Бенковски“ е
пряк началник на личния състав на училището.
Чл. 25. (1) Началникът на ВВВУ „Г. Бенковски“:
1. представлява ВВВУ „Г. Бенковски“ пред
всички органи и лица в страната и в чужбина;
2. ръководи, организира и контролира
цялостната дейност на ВВВУ „Г. Бенковски“;
3. по право е член на Академичния съвет
и негов председател;
4. сключва и прекратява трудовите договори
с цивилните служители от ВВВУ „Г. Бенковски“, в т. ч. и назначените по спомагателно
длъжностно разписание;
5. решава окончателно всички въпроси,
свързани с приемането, преместването и отписването на курсантите, студентите, обучаващите се военнослужещи и специализантите;
6. подготвя и предлага за приемане от
Академичния съвет годишния отчет за резултатите от дейността на ВВВУ „Г. Бенковски“
и годишния доклад с финансовите и натуралните показатели, както и резултатите от
функционирането на вътрешната система за
оценяване и поддържане на качеството на
обучението и на академичния състав;
7. назначава и освобождава помощник-ректор, който може да не е член на академичния
състав на ВВВУ „Г. Бенковски“;
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8. при необходимост може да свиква колективните органи за управление на основните
звена на ВВВУ „Г. Бенковски“;
9. разпорежда се с бюджета на ВВВУ „Г.
Бенковски“, контролира разработването му
по източници и направления и го представя
за приемане по установения ред;
10. организира провеждането на оперативно-тактическата подготовка на офицерите;
11. създава по своя преценка помощни
консултативни органи, постоянни и временни
комисии;
12. отчислява от обучение докторантите,
придобили право на защита, и тези, които не
се допускат до защита, въз основа на решение
за отчисляване на факултетния съвет;
13. издава заповед за състава на научното
жури за оценяване на дисертационен труд и
на кандидатите за заемане на академични
длъжности по Закона за развитие на академичния състав на Република България за
всяка конкретна процедура;
14. назначава за срок до три месеца на
незаети изборни длъжности временно изпълняващи длъжностите, доколкото е в неговите
правомощия;
15. извършва преглед на системата за управление на качеството най-малко веднъж
годишно;
16. ръководи разработването на Плана за
бойна и мобилизационна готовност на ВВВУ
„Г. Бенковски“ и плановете за ускорено обучение при привеждането му в готовност за
работа във военно време;
17. предлага обсъдения в Общото събрание
проект на Правилник за устройството и дейността на ВВВУ „Г. Бенковски“ или проект за
неговото изменение и допълнение за издаване
от министъра на отбраната;
18. представя по команден ред годишния
доклад за състоянието на ВВВУ „Г. Бенковски“;
19. в слу чай че е хабилитирано лице,
изпълнява възложената му академична натовареност съгласно правилника, регламентиращ учебната заетост на преподавателския
и научно-преподавателския състав на ВВВУ
„Г. Бенковски“;
20. в случай че е хабилитирано лице, участва в работата на катедрен съвет в неговото
професионално направление и може да бъде
избиран в състава на съответния факултетен
съвет;
21. предлага на Академичния съвет създаване, преобразу ване или зак риване на
департаменти, катедри и обслужващи звена;
22. взема решение за признаване на висше
образование, придобито в чужбина, с цел
продължаване на образованието във висшето
училище въз основа на доклад на комисия;
23. изпълнява други функции, произтичащи
от законите, от политиката за развитие на
висшето училище и от решенията на Общото
събрание или на Академичния съвет.
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(2) В дейността си началникът на ВВВУ
„Г. Бенковски“ се подпомага от Съвет на
началника (Ректорски съвет).
(3) В съвета по ал. 2 освен началника на
ВВВУ „Г. Бенковски“ участват заместникначалниците, помощник-ректорът, деканът
на факултет, директорът на департамент,
главният юрисконсулт, началникът на служба
„Финанси“, представителят на Курсантскостудентския съвет и началникът на отделение
„Учебна и научна дейност“, който е негов
секретар.
Чл. 26. (1) Заместник-началникът на ВВВУ
„Г. Бенковски“ по учебната и научната част е
военнослужещ, хабилитирано лице.
(2) Заместник-началникът по у чебната
и научната част упражнява правомощията
на заместник-ректор по Закона за висшето
образование.
(3) Заместник-началникът по учебната и
научната част се назначава и освобождава
от длъжност от министъра на отбраната по
предложение на началника на училището след
решение на Академичния съвет.
Чл. 27. Заместник-началникът по учебната
и научната част:
1. представлява началника на ВВВУ „Г.
Бенковски“, когато е упълномощен от него;
2. организира, ръководи, координира и носи
отговорност за учебната и научната дейност
на ВВВУ „Г. Бенковски“;
3. участва в заседанията на Академичния
съвет с право на съвещателен глас, ако не е
негов член.
Чл. 28. (1) Заместник-началникът по административната част и логистиката на ВВВУ
„Г. Бенковски“ е военнослужещ, който се
назначава и освобождава при условията и по
реда на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
(2) Заместник-началникът по административната част и логистиката:
1. организира и носи отговорност за работата по логистичните, административните и
техническите въпроси в дейността на ВВВУ
„Г. Бенковски“;
2. представлява началника на ВВВУ „Г.
Бенковски“, когато е упълномощен от него.
Чл. 29. (1) Заместник-началникът на ВВВУ
„Г. Бенковски“ по професионалното обучение
и международното сътрудничество e военнослужещ, който се назначава и освобождава по
реда и при условията на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
(2) Заместник-началникът по професионалното обучение и международното сътрудничество:
1. организира, ръководи и носи отговорност за учебната дейност с чуждестранните
студенти, професионалното обучение и международното сътрудничество на ВВВУ „Г.
Бенковски“;
2. представлява началника на ВВВУ „Г.
Бенковски“, когато е упълномощен от него.
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Чл. 30. Помощник-ректорът подпомага
началника (ректора) по въпроси, свързани с
административното и финансовото управле
ние на училището.
Чл. 31. (1) Контролният съвет е орган за
вътрешен контрол върху дейността на ВВВУ
„Г. Бенковски“.
(2) Контролният съвет се състои от председател, заместник-председател и членове, от
които един е представител на Курсантскостудентския съвет, а останалите са хабилитирани лица. Членове на Контролния съвет
не могат да бъдат:
1. членовете на Академичния съвет на
училището;
2. заместник-началниците на ВВВУ „Г.
Бенковски“, помощник-ректорът, деканът на
факултет и директорът на департамент.
(3) Контролният съвет:
1. проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на ВВВУ „Г.
Бенковски“ и неговите основни звена и в
едномесечен срок от провеждането им докладва на Академичния съвет за резултатите
от проверката;
2. изготвя становище по проекта на бюджет
и по изпълнението му и го докладва пред
Академичния съвет и Общото събрание на
ВВВУ „Г. Бенковски“;
3. участва в проверките за установяване
на извършени дисциплинарни нарушения,
свързани с учебния процес;
4. докладва за своята дейност пред Общото
събрание на ВВВУ „Г. Бенковски“ най-малко
веднъж годишно.
(4) Контролният съвет осъществява дейност та си съгласно правилник, приет от
Общото събрание на ВВВУ „Г. Бенковски“.
Чл. 32. (1) Към ВВВУ „Г. Бенковски“ се
създава Съвет на настоятелите.
(2) Съветът на настоятелите подпомага
ВВВУ „Г. Бенковски“ за осъществяване на
ефек тивно и прозрачно у правление и за
предоставяне на качествено образование и
обучение.
(3) Съветът на настоятелите се състои от
8 членове – дарители на училището, личности
с активна обществена позиция, представители
на работодатели, съсловни, браншови и професионални организации, представители на
Курсантско-студентския съвет, на общината, в
която е седалището на ВВВУ „Г. Бенковски“,
и на министъра на образованието и науката.
(4) Не могат да бъдат членове на Съвета
на настоятелите:
1. президентът, вицепрезидентът, народни
представители, министри, заместник-министри, председатели на държавни агенции и
техните заместници, членове на държавни
комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции и техните заместници,
областни управители, заместник областни
управители, общински съветници, кметове,
кметски наместници, ръководители на дър-
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жавни институции, създадени със закон или
с акт на Министерския съвет, които имат
функции във връзка с осъществяването на
изпълнителната власт, и техните заместници;
2. членове на ръководни органи на политически партии;
3. членове на академичния състав и административния персонал на ВВВУ „Г. Бенковски“,
с изключение на лицата, заемали длъжността
началник на ВВВУ „Г. Бенковски“.
(5) Петима от членовете на Съвета на настоятелите се избират от Академичния съвет
по предложение на началника на ВВВУ „Г.
Бенковски“, а останалите трима се определят
съответно от министъра на образованието
и науката, от кмета на общината, в която
е седалището на висшето у чилище, и от
Курсантско-студентския съвет.
(6) Съветът на настоятелите избира председател измежду своите членове.
Чл. 33. Съвет ът на настоятелите дава
становище по:
1. основни въпроси, свързани с развитието
на ВВВУ „Г. Бенковски“;
2. проекта на мандатната програма;
3. проекта на бюджет на ВВВУ „Г. Бенковски“;
4. проекти за приемане, изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на ВВВУ „Г. Бенковски“;
5. проектите на заявките и предложенията
за броя на приеманите за обучение студенти и докторанти и за размера на таксите за
кандидатстване и за обучение;
6. годишния доклад за състоянието на
ВВВУ „Г. Бенковски“, годишния доклад с
финансовите и натуралните показатели на
ВВВУ „Г. Бенковски“, годишния финансов
отчет и отчета за изпълнението на приходната
и разходната част на бюджета;
7. предложения за учредяване на стипендии
от ВВВУ „Г. Бенковски“.
Чл. 34. (1) Съветът на настоятелите заседава
най-малко веднъж на три месеца.
(2) Съветът на настоятелите се свиква на
заседание от председателя на съвета по негова
инициатива, по искане на всеки от членовете
или на началника на ВВВУ „Г. Бенковски“.
(3) Съветът на настоятелите приема правила за своята работа.
(4) Членовете на Съвета на настоятелите
не получават възнаграждение за дейността си.
Чл. 35. Мандатът на Съвета на настоятелите
съвпада с мандата на органите на управление
на училището.
Раздел II
Факултет
Чл. 36. (1) Факултет се открива, преобразува или закрива при условията и по реда на
действащото законодателство.
(2) Факултетът е основно звено, обединяващо не по-малко от три катедри за осигуряване на обучението в едно или няколко
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професионални направления от областите на
висше образование, по които висшето училище
е акредитирано да провежда обучение. Хабилитираните лица на основен трудов договор
осигуряват за всяка специалност не по-малко
от 70 на сто от лекционните часове. При необходимост и след решение на Академичния
съвет за отделни специалности хабилитираните лица могат да четат не по-малко от 50
на сто от лекционните курсове. След решение
на съответния факултетен съвет до 10 на сто
от общия хорариум на учебните часове от
учебния план при обучението в образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и
до 20 на сто от общия хорариум на учебните
часове от учебния план при обучението в
образователно-к валификационната степен
„магистър“ могат да бъдат провеждани от
изявени специалисти от практиката.
Чл. 37. (1) Органи за управление на факултета са: общото събрание на факултета,
факултетният съвет и деканът на факултета.
(2) Мандатът на органите за управление
на факултета е 4 години. Той не се прекъсва
с провеждането на частични избори. Мандатите на допълнително избраните членове се
прекратяват с изтичане на мандата на органа.
Чл. 38. (1) Общото събрание на факултета
се състои от всички членове на академичния
състав – военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор, от представители на административния персонал и на
обучаемите във факултета. Числеността на
представителите на посочените общности в
състава на Общото събрание на факултета
се определя в съответствие с предвидените в
Закона за висшето образование минимални
квоти за всяка една от тях.
(2) Структурата и численият състав на
общото събрание на факултета и редът за
избиране на представителите по ал. 1 се определят от факултетния съвет, като:
1. п р едс т а ви т е л и т е н а док т ора н т и т е,
курсантите и студентите се избират от събрание на обучаемите във факултета, организирано от Курсантско-студентския съвет;
2. представителите на административния
персонал – от събрание на служителите, организирано от декана на факултета и ръководено
от председател, избран от събранието;
3. списъчният състав на представителите
на отделните категории се утвърждава от
декана на факултета;
4. при необходимост се извършва частичен
избор за попълване на освободените места в
общото събрание.
Чл. 39. (1) Общото събрание на факултета:
1. избира с тайно гласуване за срока на
мандата си председател и негов заместник
от състава на хабилитираните си членове;
деканът на факултета и заместниците му не
могат да бъдат избирани за председател и
заместник-председател на общото събрание
на факултета;
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2. избира с тайно гласуване за срока на
мандата си хабилитирано лице за декан на
факултета;
3. определя числения състав на факултетния
съвет и избира с тайно гласуване неговите
членове;
4. обсъжда и приема годишния доклад на
декана за преподавателската и творческата
дейност във факултета и за неговото състояние;
5. се представлява от неговия председател.
(2) Общото събрание на факултета се свиква
най-малко веднъж годишно от неговия председател по решение на факултетния съвет, по
искане на декана на факултета или на една
четвърт от списъчния му състав.
(3) За свикването на общото събрание членовете му се уведомяват от председателя на
събранието не по-късно от седем дни преди
датата на заседанието чрез писмена покана,
към която се прилага проектът на дневния ред.
(4) Заседанията на общото събрание на
факултета са редовни, ако присъстват не помалко от две трети от списъчния му състав.
(5) При определяне на кворума от списъчния състав на общото събрание се изключват
лицата в отпуск при временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване и за
отглеждане на малко дете или в командировка
извън страната. Общият брой на тези лица не
може да бъде повече от една четвърт от броя
на лицата в списъчния състав.
(6) При промени в броя на членовете на
общото събрание на факултета, водещи до
нарушаване на определените квоти, преди
следващото заседание се провеждат частични
избори.
(7) Общото събрание взема решения с
обикновено мнозинство от присъстващите
чрез явно гласуване освен в случаите, когато
в закон е предвидено друго.
Чл. 40. (1) Факултетният съвет се състои от
не по-малко от 21 членове и включва представители на академичния състав – военнослужещи и цивилни служители на основен трудов
договор, курсанти, студенти и докторанти.
Не по-малко от три четвърти от членовете
на факултетния съвет са хабилитирани лица.
(2) Факултетният съвет работи по утвърден от него план, като се свиква на заседания
от председателя му най-малко два пъти на
семестър.
(3) Редът за работа, за провеж дане на
заседания и избори от факултетния съвет се
определя от правила, регламентиращи работата на факултетния съвет.
Чл. 41. Факултетният съвет:
1. избира заместник-декан и определя научен секретар на факултета по предложение
на декана с тайно гласуване;
2. утвърждава избора на началниците/
ръководителите на катедри във факултета,
предложени от катедрените съвети;
3. предлага на Академичния съвет:
а) проекти за създаване, преобразуване или
закриване на катедри, обслужващи звена и на
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поделения на висшето училище в чужбина, в
които обучението по специалностите от професионалните направления и специалностите
от регулираните професии се осигурява от
академичния състав на факултета;
б) проекти на учебни планове и квалификационни характеристики по степени и
специалности;
в) обявяване на конкурси за заемане на
академични длъжности от хабилитирани и
нехабилитирани преподаватели;
г) откриване на процедура за заемане на
щатно осигурени:
аа) вакантни академични длъжности „асистент“ от военнослужещи при условия и по ред,
определени в действащото законодателство;
бб) вакантни длъжности „преподавател“,
„старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ във факултета;
д) състава на научното жури за оценяване
на дисертационен труд и на кандидатите за
заемане на академични длъжности за всяка
конкретна процедура;
е) заявки за редовни, задочни, самостоятелни и дистанционни форми на докторантури за повишаване на квалификацията на
академичния състав;
4. по предложение на научно жури избира
лица за заемане на академичните длъжности
във факултета „главен асистент“, „доцент“ и
„професор“;
5. предлага на началника на ВВВУ „Г.
Бенковски“ предприемане на действия по
отнемане на научната степен по реда на Закона за развитието на академичния състав
в Република България и освобождаване от
академична длъжност на членове на академичния състав от факултета;
6. обсъжда и приема резултатите от атестирането на членовете на академичния състав
на факултета, като в случаите на две последователни отрицателни атестации ги предлага
на началника на ВВВУ „Г. Бенковски“ за
вземане на решение;
7. приема учебни програми на изучаваните
дисциплини от специалностите и специализациите, за чието преподаване отговаря
факултетът;
8. приема индивидуалните планове за обучение на студенти и специализанти;
9. приема индивид уа лните планове за
обучение на докторантите в редовна, задочна, самостоятелна и дистанционна форма на
обучение и избира научните им ръководители;
10. атестира докторантите в края на всяка
академична година;
11. по предложение на катедрените съвети
взема решение за възлагане на лекции на
нехабилитирани лица, притежаващи образователна и научна степен „доктор“, от състава
на факултета;
12. прави предложения пред общото събрание на факултета или пред органите за
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управление на училището по въпроси, свързани с дейността и състоянието на факултета;
13. ежегодно одобрява и контролира разпределението на учебната заетост между членовете на академичния състав на факултета;
14. обсъжда, дава препоръки и взема решения по дейността на факултетните звена;
15. предлага за издаване научни трудове,
учебници и учебни помагала;
16. обсъжда предложения за отправяне на
искане за откриване на процедура за акредитиране на специалности от регулираните
професии и професионални направления;
17. взема решение по финансовите въпроси
на факултета;
18. наблюдава състоянието на библиотечната и информационната база на факултета
и взема мерки за нейното усъвършенстване;
19. прави предложение за продължаване
заемането на длъжност, за която се изисква
хабилитация, от военнослужещ с военно звание
полковник или с висше офицерско звание при
условията и по реда на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България;
20. прави предложение за удължаване на
срока на трудовите договори на членовете на
академичния състав, които заемат длъжност
„професор“ или „доцент“ при навършване на
възрастта, определена в Кодекса на труда, в
съответствие с § 11 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за висшето
образование;
21. взема решение за привличане без конкурс на учени и преподаватели от страната и
чужбина за научно-преподавателска дейност
като гост-преподаватели и като хонорувани
преподаватели;
22. взема и други решения, свързани с
дейността на факултета.
Чл. 42. (1) Деканът на факултета е военнослужещ, хабилитирано лице. Той се избира,
освобождава и отзовава при условията и по
реда на Закона за висшето образование и се
назначава от началника на ВВВУ „Г. Бенковски“.
(2) Мандатът на декана приключва заедно
с мандата на общото събрание на факултета,
което го е избрало, като броят на последователните му мандати на тази длъжност не
може да бъде повече от два.
(3) Деканът е непосредствено подчинен
на началника на ВВВУ „Г. Бенковски“. По
въпросите на учебната и научната дейност
той е подчинен и на заместник-началника по
учебната и научната част.
(4) Деканът е пряк началник на целия личен състав на факултета и по отношение на
военнослужещите разполага с дисциплинарна
власт, съответстваща на длъжността му.
Чл. 43. Деканът на факултета:
1. организира, ръководи, координира и
носи отговорност за цялостната дейност на
факултета и го представлява;
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2. по право е член на факултетния съвет
и е негов председател;
3. предлага на факултетния съвет кандидатури на хабилитирани лица за заместникдекан и научен секретар;
4. осигурява изпълнението на взетите от
факултетния съвет решения;
5. заверява семестрите в курсантските и
студентските книжки;
6. прави предложение за записване, прекъсване, отстраняване и за прехвърляне на
обучаеми в друга специалност или форма на
обучение;
7. организира и контролира провеждането
и отчета на преподавателската и научната
дейност във факултета;
8. разрешава отсъствия на студенти от
занятия и други мероприятия на факултета;
9. подготвя и предлага на общото събрание
на факултета годишен доклад за преподавателската и творческата дейност във факултета
и за неговото състояние;
10. подписва дипломите за висше образование по специалностите на факултета;
11. дава съгласие за ползване на отпуск от
членовете на академичния състав и административния персонал на факултета;
12. ръководи разработването на перспективен годишен план за развитие на факултета;
13. организира и ръководи приемането на
учебните програми и ги предлага за утвърж
даване;
14. отговаря за подготовката и квалификацията на академичния състав от факултета;
15. организира и ръководи междукатедрените методически съвещания;
16. организира поддържането и планира
развитието и усъвършенстването на учебноматериалната база на факултета;
17. изпълнява и други функции, произтичащи от законите и правилниците, както и
от решенията на факултетния съвет или на
общото събрание на факултета.
Чл. 44. (1) Заместник-деканът е хабилитирано лице. Той се избира, освобождава и
отзовава при условията и по реда на Закона
за висшето образование.
(2) Мандатът на заместник-декана прик
лючва заедно с мандата на факултетния съвет,
който го е избрал.
(3) Правата и задълженията на заместникдекана се определят от факултетния съвет по
предложение на декана.
Чл. 45. (1) В дейността си деканът се подпомага от декански съвет.
(2) В деканския съвет освен декана на
факултета и заместник-декана участват и
началниците/ръководителите на катедри.
Раздел III
Департамент
Чл. 46. (1) Департамент се открива, преобразува или закрива при условията и по реда
на действащото законодателство.
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(2) Департаментът е основно звено на
ВВВУ „Г. Бенковски“ за обучение по една
или повече дисциплини, които не съставляват
специалност. В него работят не по-малко от
14 души академичен състав – военнослужещи и цивилни служители на основен трудов
договор в училището.
(3) Органи на управление на департамента
са:
1. Общото събрание на департамента;
2. Съветът на департамента;
3. директорът.
(4) Мандатът на органите за управление на
департамента е 4 години. Той не се прекъсва
с провеждането на частични избори. Мандатите на допълнително избраните членове се
прекратяват с изтичане на мандата на органа.
Чл. 47. (1) Общото събрание на департамента се състои от академичния състав на
департамента – военнослужещи и цивилни
служители на основен трудов договор във
ВВВУ „Г. Бенковски“, и от неговия административен персонал.
(2) Общото събрание на департамента:
1. обсъжда и приема проект на правилник
за устройството и дейността на департамента
или проект за неговото изменение и допълнение и го предлага за приемане в окончателен
вариант на Академичния съвет на ВВВУ „Г.
Бенковски“;
2. избира за срока на мандата си с тайно
гласу ване председател и заместник-председател на общото събрание; директорът и
заместник-директорът на департамента не
могат да бъдат избирани за председател на
общото събрание на департамента;
3. избира с тайно гласуване за срока на
мандата си директор на департамента;
4. определя численост та на Съвета на
департамента и избира с тайно гласуване
неговите членове;
5. обсъжда и приема годишния отчет на
директора за дейността на департамента и за
развитието на академичния състав.
Чл. 48. (1) Съветът на департамента се
състои от 5 до 11 членове и включва представители на академичния състав – военнослужещи и цивилни служители на основен
трудов договор.
(2) Председател на Съвета на департамента
е директорът на департамента.
(3) Съветът на департамента:
1. избира заместник-директор с тайно
гласуване – по предложение на директора на
департамента;
2. обсъжда проект на правилник за устройството и дейността на департамента или
проект за неговото изменение и допълнение и
чрез общото събрание и директора на департамента го предлага за приемане в окончателен
вариант на Академичния съвет;
3. прави предложение пред Академичния
съвет за откриване, трансформиране или закриване на структурни звена от департамента;
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решенията се вземат с обикновено мнозинство
от списъчния състав;
4. прави предложени я за попълване и
професионално усъвършенстване на научнопреподавателския състав на департамента;
5. обсъжда резултатите от атестирането
на членовете на академичния състав на департамента;
6. приема разчета за годишната учебна
заетост на преподавателите и неговото изпълнение.
(4) Съветът на департамента изпълнява и
други функции, произтичащи от действащото
законодателство.
Чл. 49. (1) Директорът на департамента
се избира, освобождава или отзовава при
условията и по реда на Закона за висшето
образование. Неговият мандат приключва
заедно с мандата на общото събрание на
департамента, което го е избрало, като броят на последователните му мандати на тази
длъжност не може да бъде повече от два.
(2) Директорът на департамента е непосредствено подчинен на началника на ВВВУ
„Г. Бенковски“. По въпросите на учебната и
научната дейност той е подчинен и на заместник-началника по учебната и научната част.
(3) Директорът на департамента е пряк
началник на целия личен състав на департамента.
(4) Директорът на департамента:
1. представлява департамента и го ръководи в съответствие със Закона за вис
шето образование, Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България,
Закона за развитието на академичния състав
на Република България, този правилник и
правилника за устройството и дейността на
департамента;
2. организира и контролира изпълнението
на решенията на общото събрание и на Съвета на департамента, както и на решенията
на органите за управление на училището,
касаещи департамента;
3. осигурява и контролира провеждането
на учебната дейност в департамента.
Раздел IV
Катедри
Чл. 50. (1) Катедрата е първично звено на
факултет или департамент, което осъществява
учебна и научноизследователска дейност по
една или по група сродни дисциплини.
(2) Катедрата включва най-малко 7-членен
академичен състав – военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор
във ВВВУ „Г. Бенковски“.
(3) Изискването по ал. 2 не се прилага при
създаване на катедри по нови учебно-научни
направления за срок до 5 години от тяхното
създаване.
Чл. 51. (1) Органи за управление на катедрата са катедреният съвет и началникът/
ръководителят на катедрата.
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(2) Мандатът на органите за управление
на катедрата е 4 години. Той не се прекъсва
с провеждането на частични избори. Мандатите на допълнително избраните членове се
прекратяват с изтичане на мандата на органа.
Чл. 52. (1) Катедреният съвет се състои от
членовете на академичния състав в катедрата – военнослужещи и цивилни служители,
работещи на основен трудов договор.
(2) Заседанията на катедрения съвет са
редовни, ако присъстват не по-малко от две
трети от списъчния състав на неговите членове.
Той взема решения с обикновено мнозинство
от присъстващите при явно гласуване.
(3) При определяне на кворума от списъчния състав на катедрения съвет се изключват
лицата в отпуск при временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване
и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната.
Чл. 53. Катедреният съвет:
1. избира с тайно гласуване началника/
ръководителя на катедрата и го предлага за
утвърждаване от съвета на основното звено;
2. избира с явно гласуване секретар на
катедрения съвет;
3. обсъжда и предлага за приемане на съвета на основното звено учебните програми на
изучаваните дисциплини, за които отговаря
катедрата;
4. разпределя учебната работа между академичния състав;
5. обсъжда и предлага включването в издателския план на училището на авторски
учебници и учебни помагала на членове от
катедрата;
6. обсъжда проекти на дисертационни трудове и предлага на съвета на основното звено
зачисляване на докторанти в докторантура
чрез самостоятелна подготовка;
7. провежда предварително обсъждане на
дисертационни трудове и предлага откриване
на процедура за защита;
8. прави предложения за обявяване на
конкурси за хабилитирани и нехабилитирани
преподаватели, за обявяване на вакантни академични длъжности „асистент“ и за привличане на гост-преподаватели и на хонорувани
преподаватели;
9. прави предложения за удължаване на
срока на трудовите договори на хабилитирани
преподаватели при условията и по реда на
§ 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование,
като решенията се вземат с тайно гласуване;
10. обсъж да и приема атестационните
оценки на членовете на катедрата с тайно
гласуване;
11. обсъж да и приема индивидуалните
планове на докторанти, специализанти и
новоназначени преподаватели;
12. дава становища за дългосрочна специализация или за време за творческо развитие;
13. приема годишния план и отчета за
работата на катедрата;
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14. обсъжда учебната дейност и методическата подготовка на новоназначени преподаватели в катедрата, качеството на използваните
от тях учебни материали и пособия;
15. обсъжда и при необходимост предлага промени в учебния материал и учебните
програми по отделните дисциплини в съответствие с настъпили промени в държавните
и международните изисквания, препоръките
и изискванията на потребителите на кадри
и въвеждането на нови технически средства
и системи;
16. обсъжда и предлага теми за докторантура;
17. обсъжда и приема програми за конкурсни изпити, въпросници за семестриални
изпити и изпити по специалността;
18. предлага членове на научни журита
за всяка конкретна процедура за оценяване
на дисертационен труд или на кандидати за
заемане на академични длъжности;
19. избира рецензен т и на нау чни т рудове, обсъжда ги и прави предложения за
публикуването им в изданията на ВВВУ „Г.
Бенковски“;
20. избира отговорника по качеството на
обучението в катедрата;
21. обсъжда и решава други въпроси във
връзка с дейността на катедрата.
Чл. 54. (1) Началникът/ръководителят на
катедра е лице, хабилитирано в съответното
научно направление на катедрата. Той се
избира за срок четири години от катедрения
съвет с тайно гласуване, като изборът се утвърждава от съвета на основното звено.
(2) Началникът на катедра – военнослужещ,
се назначава и освобождава от длъжност при
условията и по реда на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
(3) Ръководителят на катедра – цивилен
служител, заема длъжността по основен трудов договор, сключен с началника на ВВВУ
„Г. Бенковски“.
(4) Началникът на катедра у пра ж н ява
правомощията на ръководител на катедра по
смисъла на Закона за висшето образование.
(5) Началникът/ръководителят на катедрата
организира и ръководи цялостната дейност
на катедрата, като:
1. подготвя и ръководи заседанията на
катедрения съвет;
2. планира, организира, ръководи и отчита
учебната, методическата и научната дейност
на академичния състав на катедрата;
3. организира осигуряването с преподаватели на учебните дисциплини от направлението на катедрата и учебната практика;
4. контролира спазването на графика на
учебния процес, разписанието за занятията
и провеждането на семестриалните изпити;
5. контролира обучението на докторантите;
6. ръководи развитието на учебно-материалната база на катедрата;
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7. подготвя и представя за обсъждане от
катедрения съвет годишния отчет на катедрата;
8. съгласува отпуските на целия състав
на катедрата;
9. прави предложения пред ръководителя
на основното звено, свързани със състава на
катедрата, учебната и научноизследователската
дейност, повишаването на квалификацията на
преподавателите;
10. изготвя научните атестации на академичния състав на катедрата.
Раздел V
Мандатност на изборните длъжности
Чл. 55. (1) Лицата, избирани на ръководните
длъжности: декан на факултет, директор на
департамент, началник/ръководител на катедра, и техните заместници не могат да бъдат
избирани за повече от два последователни
мандата на една и съща длъжност.
(2) Деканът на факултет, ръководителите
на звена, както и членовете на Академичния съвет, факултетния съвет и Съвета на
департамента на ВВВУ „Г. Бенковски“ се
освобождават по тяхно желание или могат да
бъдат отзовани преди изтичането на мандата
с решение на избралия ги орган, прието с
мнозинство от повече от половината членове
от списъчния му състав.
(3) Мандатът на лицата по ал. 1 – цивилни
служители, се прекратява предсрочно освен
случаите по чл. 35 от Закона за висшето образование и при навършване на 65-годишна
възраст. Органът, който ги е избрал, провежда
частичен избор в срок до два месеца.
(4) При предсрочно освобождаване за един
мандат се счита времето, през което лицето
е заемало съответната ръководна длъжност
повече от две години.
(5) На ръководна длъжност не може да
бъдат избирани лица, чиято възраст към датата на избора не позволява да изпълнят поне
половината от законоустановения мандат до
навършване на 65-годишна възраст.
Г л а в а

т р е т а

АК АДЕМИЧЕН СЪСТАВ
Чл. 56. (1) Академичният състав включва военнослужещи и цивилни служители,
заемащи академични длъжности във ВВВУ
„Г. Бенковски“, както и други лица по Закона
за висшето образование.
(2) Академични длъжности са:
1. за нехабилитирани лица: „асистент“ и
„главен асистент“;
2. за хабилитирани лица: „доцент“ и „професор“.
(3) Длъжностите, на които се възлага само
преподавателска дейност за неспециалисти
по чуждоезиково обучение, спорт и други,
са „преподавател“ и „старши преподавател“.
(4) За провеждане на специализирано обучение, професионално практическо обучение,
придобиване на квалификация и професио-
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нална подготовка от военнослужещите, от
цивилните служители, както и от служители
от други министерства и ведомства и от други
граждани, се назначават инструктори.
Чл. 57. (1) Процедурите за заемане на вакантни академични длъжности от военнослужещи се откриват от министъра на отбраната
по предложение на Академичния съвет на
ВВВУ „Г. Бенковски“, внесено от началника
на училището, при условията и по реда на
Закона за развитието на академичния състав
в Република България. Допълнителни изиск
вания за заемането им се определят в Правилника за прилагане на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
(2) Процедурите за заемане на вакантни
академични длъжности от цивилни служители
се откриват от началника на ВВВУ „Г. Бенковски“ при условията и по реда на Закона
за развитието на академичния състав в Република България и правилника за неговото
прилагане.
(3) Съотношението на академичните длъжности по чл. 56, ал. 2 се определя в правилник, регламентиращ у чебната заетост на
преподавателския, научно-преподавателския
и научноизследователския състав във ВВВУ
„Г. Бенковски“, изготвен в съответствие с
изискванията на учебните планове и утвърден
от Академичния съвет.
(4) Лицата, заемащи академични длъжности, извършват преподавателска и научноизследователска дейност.
Чл. 58. Академичните длъжности „главен
асистент“, „доцент“ и „професор“ се заемат
с конкурс, обявен при наличие на вакантна длъжност и осигурена преподавателска
и научноизследователска натовареност, по
предложение на факултетния съвет и след
утвърждаване от Академичния съвет:
1. за военнослужещи – със заповед на министъра на отбраната;
2. за цивилни служители и граждани – със
заповед на началника на ВВВУ „Г. Бенковски“.
Чл. 59. Оценяването на кандидатите за
заемане на академичните длъжности „главен
асистент“, „доцент“ и „професор“ се извършва
от научни журита в съответствие с действащото законодателство.
Чл. 60. (1) Академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ се заемат
при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република
България, като допълнителните изисквания
за военнослужещите се определят в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
Критериите и показателите за оценяване на
кандидатите се определят при условията и по
реда на Правилника за прилагане на Закона
за развитието на академичния състав в Република България.
(2) Заемането на длъжностите „асистент“,
„преподавател“, „старши преподавател“, „ин-
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структор“ и „старши инструктор“ се извършва
при условия и по ред, определени със заповед
на министъра на отбраната.
Чл. 61. (1) Преминаването от академична
длъжност на същата или на съответна академична длъжност в друга структура на ВВВУ
„Г. Бенковски“ може да се извършва без конкурс по решение на съвета на приемащото
основно звено, утвърдено от Академичния
съвет, при условия и по ред, определени с
правилник, регламентиращ развитието на
академичния състав.
(2) Преминаването на лица от академична
длъжност от друго висше училище или научна
организация на същата академична длъжност
във ВВВУ „Г. Бенковски“ може да се извършва
без конкурс с избор по решение на съвета
на приемащото основно звено, утвърдено от
Академичния съвет, и при условия и по ред,
определени с правилник, регламентиращ
развитието на академичния състав. По същия ред може да се осъществи преминаване
на същата или на съответна академична
длъжност и от чуждестранно висше училище
или научна организация, които са признати
и акредитирани от съответните за чуждата
държава компетентни органи.
(3) Академичният съвет на ВВВУ „Г. Бенковски“ утвърждава решенията на съветите на
основните звена относно съставите на научни
журита и избора на кандидати за заемане на
академични длъжности „главен асистент“,
„доцент“ и „професор“, въз основа на които
началникът на ВВВУ „Г. Бенковски“ издава
заповед за състава на научното жури.
Чл. 62. (1) Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“ може да привлича при
необходимост хонорувани преподаватели.
(2) Кандидатите за хонорувани преподаватели трябва да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ или
образователна и научна степен „доктор“ в
съответната научна област, а кандидатите,
привличани за преподаване на чужд език
или спорт – образователно-квалификационна
степен „бакалавър“.
(3) Решение за привли чането им взема факултетният съвет по предложение на
ръководителя на катедрата, за която има
такава необходимост. Решението се взема с
явно гласуване и обикновено мнозинство от
присъстващите членове на съвета. Право на
глас имат хабилитираните членове на факултетния съвет.
(4) Отношенията на хоноруваните преподаватели с ВВВУ „Г. Бенковски“ се уреждат с
граждански договор за срок не повече от една
година. Договорът може да бъде подновяван
по решение на факултетния съвет.
Чл. 63. (1) С решение на факултетния
съвет могат да се привличат за извършване
на научно-преподавателска дейност учени
и преподаватели от страната и от чужбина
в качеството им на гост-преподаватели за
определен срок.
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(2) Привличането на гост-преподаватели
се извършва без конкурс по ред, определен
с правилника, регламентиращ развитието на
академичния състав.
Чл. 64. За подпомагане на научноизследователската работа и културната дейност могат
да се назначават специалисти и експерти.
Назначаването, както и конкретните названия
на длъжностите им, се определят при условията и по реда на Закона за развитието на
академичния състав в Република България
и правилника, регламентиращ развитието на
академичния състав.
Чл. 65. (1) Военнослужещите се назначават
на академични длъжности и на длъжности
„преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ от министъра на отбраната или оправомощено от него
длъжностно лице при условията и по реда на
действащото законодателство.
(2) Началникът на ВВВУ „Г. Бенковски“
назначава цивилните лица на академични
длъжности и на длъжности „преподавател“
и „старши преподавател“ при условията и по
реда на действащото законодателство.
Чл. 66. (1) Трудовите договори с хабилитирани преподаватели, които заемат длъжност
„професор“ или „доцент“, при навършване
на възрастта, определена в Кодекса на труда,
могат да бъдат удължавани в съответствие
с § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование,
както следва:
1. факултетният съвет взема решение по
предложение на началника/ръководителя на
катедрата, за нуждите на която се привлича
лицето;
2. решението на факултетния съвет се
утвърждава от Академичния съвет.
(2) Срочни трудови договори по ал. 1 могат
да се сключат за срок до три години.
Чл. 67. Членовете на академичния състав
във ВВВУ „Г. Бенковски“ имат право:
1. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на училището, ако не са гостпреподаватели и хонорувани преподаватели;
2. да разработват и преподават учебното
съдържание на своята дисциплина свободно
в съответствие с изискванията на учебния
план и учебната програма;
3. да провеждат научни изследвания и да
публикуват резултатите от тях, като спазват
изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;
4. да ползват базата и възможностите на
ВВВУ „Г. Бенковски“ за научното и професионалното си израстване;
5. да извършват научни изследвания и
консултантски услуги, да провеждат курсове
и други дейности, свързани с предмета на
дейността им в училището, съгласно правилник за тези дейности, приет от Академичния
съвет, а за военнослужещите – при спазване
ограниченията, определени в Закона за от-
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браната и въоръжените сили на Република
България;
6. да ползват на всеки 7 години до една
академична година за творческо развитие, в
която се включват специализациите и участието им в курсове и други форми за повишаване
на квалификацията с откъсване от работа с
продължителност повече от 3 месеца, като
през това време не им се възлага учебна
заетост, а решение за ползването на правото
взема факултетният съвет; правото се отнася
за лицата, заемащи академичните длъжности
„асистент“, „главен асистент“, „доцент“ и
„професор“; редът за ползване се определя в
правилника, регламентиращ развитието на
академичния състав;
7. да участват в курсове и специализации
в страната и в чужбина, включително с откъсване от работа, с оглед повишаване на
тяхната научна, методическа и професионална
подготовка; решението се взема с явно гласуване от факултетния съвет по предложение
на катедрения съвет;
8. да членуват и да участват в дейността
на национални и международни организации,
професионални общности, творчески съюзи,
асоциации, дружества и сдружения, свързани
с професионалните им интереси;
9. да присъстват при разглеждане на служебното им положение, да бъдат изслушвани
и да получават писмен отговор на отправените
от тях писмени възражения, жалби и др.
Чл. 68. Членовете на академичния състав
на ВВВУ „Г. Бенковски“ са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си по длъжностна характеристика;
2. да съблюдават научната и професионалната етика;
3. да провеждат учебния процес на високо
научно и методическо равнище;
4. да работят за повишаване на своята
научна, професионална, педагогическа и методическа подготовка;
5. да не провеждат политическа, търговска
и религиозна дейност в училището и при осъществяването на учебна дейност извън него;
6. да спазват правилниците на ВВВ „Г. Бен-
ковски“;
7. да разработят и да оповестят по подходящ
начин описание на водения от тях лекционен
курс, включващо брой, заглавия и последователност на темите от учебното съдържание,
препоръчителна литература, изискванията
към обучаемите, условията за получаване на
семестриална заверка и начина на формиране на оценката и формите на проверка на
знанията и уменията;
8. да изпълняват конкретни задачи по
предмета на своята дейност, възложени им
от ръководителите на звената, в чийто състав
са включени, и от ръководството на ВВВУ
„Г. Бенковски“.
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Чл. 69. Лицата от академичния състав
отговарят дисциплинарно за нарушенията на
служебните или трудовите си задължения:
1. военнослужещите – съгласно Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България, Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България и уставите;
2. цивилните служители – съгласно Кодекса
на труда и Закона за висшето образование.
Чл. 70. (1) Член на академичния състав или
на останалия персонал на ВВВУ „Г. Бенковски“ подлежи на дисциплинарно уволнение,
ако умишлено:
1. постави изпитна оценка, без да е проведен изпит;
2. изпита и постави оценка на лице, което
няма право да се яви на изпит при него;
3. издаде документ от името на ВВВУ
„Г. Бенковски“ или негово звено, който невярно
отразява завършени етапи в обучението на
курсант, студент, обучаващ се военнослужещ,
докторант и специализант.
(2) Нарушенията по ал. 1 се установяват
при условията и по реда на действащото законодателство от тричленна комисия, назначена
с писмена заповед на началника на училището. В състава на комисията задължително се
включва член (членове) на Контролния съвет
на училището.
(3) Член на академичния състав, за който
по установения ред е доказана проява на корупция, се уволнява дисциплинарно.
Чл. 71. (1) Лицата от академичния състав
се освобождават от длъжност:
1. по тяхно искане;
2. при осъждане на лишаване от свобода
за извършено умишлено престъпление;
3. при две последователни отрицателни
атестации;
4. при отнемане на научната степен;
5. когато не може да им се осигури изпълнението на преподавателска дейност;
6. когато бъде доказано по законоустановения ред плагиатство или недостоверност
на представените научни данни в научните
трудове, въз основа на които е придобило
или е участвало в процедура за придобиване
на научна степен, или е заело, или е участвало в конкурс за заемане на академична
длъжност;
7. при извършване на провинения, даващи
основание за дисциплинарно уволнение;
8. при поставяне под запрещение;
9. когато в качеството си на член на жури
или на факултетен/научен съвет е дало становище в резултат на извършено от него престъпление, установено с влязла в сила присъда.
(2) Освобождаването от длъжност на цивилните служители – членове на академичния
състав, в случаите по ал. 1 и отнемането на
научната степен при освобождаване по ал. 1,
т. 6 се извършват от началника на ВВВУ
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„Г. Бенковски“ след решение на съвета на
основното звено.
(3) Освободените по ал. 1, т. 5 цивилни
служители – членове на академичния състав,
получават обезщетение в размер на трудовото
си възнаграждение до изтичането на трудовия
им договор, но за не повече от 12 месеца след
освобождаването им.
(4) Освобождаването от длъжност на военнослужещите – членове на академичния
състав, в случаите по ал. 1 се извършва от
министъра на отбраната или оправомощено
от него длъжностно лице по предложение на
Академичния съвет, внесено от началника на
ВВВУ „Г. Бенковски“. При освобождаване по
ал. 1, т. 6 началникът на ВВВУ „Г. Бенковски“
отнема научната степен.
Ч л . 72 . (1) Висше т о во ен нов ъ з д у ш но
училище „Г. Бенковски“ оценява приноса
на всек и член на академични я състав в
учебната, научноизследователската, административната и други дейности. Атестирането
се извършва веднъж на 5 години за хабилитираните лица и веднъж на 3 години – за
нехабилитираните.
(2) Военнослужещите – членове на академичния състав, се атестират при условията
и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона
за висшето образование.
(3) Оценяването и атестацията на членовете на академичния състав се извършват
по показатели, критерии и ред, определени
с правилника, регламентиращ атестирането
на академичния състав.
Чл. 73. Носителите на званието „доктор
хонорис кауза“ имат право всяка година да
изнасят публична лекция в училището.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОБУЧАЕМИ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 74. (1) Обучаемите във ВВВУ „Г. Бен-
ковски“ са курсанти, военнослужещи, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ в задочна
форма на обучение, студенти, докторанти и
специализанти.
(2) Обучаемите в редовна форма за нуждите
на Министерството на отбраната и на други
ведомства за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в
професионално направление „Военно дело“ са
курсанти. По време на обучението курсантите се обучават и по съответна акредитирана
гражданска специалност и придобиват ОКС
„бакалавър“ и по съответна акредитирана
гражданска специалност.
(3) Обучаемите за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
в професионално направление „Военно дело“ в
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задочна форма на обучение са военнослужещи,
чийто статус се определя съгласно Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, правилника за неговото прилагане
и нормативни актове, касаещи обучението в
областта на отбраната.
(4) Студентите са лица, които се обучават
за придобиване на висше образование на
образователно-квалификационните степени
„бакалавър“ или „магистър“.
(5) Докторантите са лица, притежаващи образователно-квалификационна степен
„магистър“, обучаващи се за придобиване
на образователна и научна степен „доктор“.
(6) Специализантите са лица, повишаващи
квалификацията си по специализиран учебен
план, без да придобиват по-висока образователно-квалификационна степен или нова
специалност.
(7) Статут на студент, докторант или специализант се придобива при записване във ВВВУ
„Г. Бенковски“ и се загубва при отписване,
както и за срока на отстраняване, определен
в Закона за висшето образование.
Чл. 75. (1) Условията и редът за приемане на
курсантите, докторантите и специализантите
се определят с акт на министъра на отбраната.
(2) Условията и редът за приемане на
студентите се определят с правилник, регламентиращ приема на студенти във ВВВУ
„Г. Бенковски“.
(3) Висшето военновъзд у шно у чилище
„Г. Бенковски“ приема при облекчени условия кандидат-курсанти и кандидат-студенти,
успешно участвали в конкурсните изпити,
които са:
1. класирани с еднакъв състезателен бал –
приемат се и двамата, ако кандидатстват за студенти, а ако кандидатстват за курсанти – след
разрешение от министъра на отбраната се
приемат и двамата;
2. близнаци, които кандидатстват едновременно в едно и също професионално направление на ВВВУ „Г. Бенковски“ и единият от
тях е приет – приемат се и двамата;
3. лица с трайни увреждания и намалена
работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и военнопострадали, майки с три и
повече деца и кръгли сираци – освобождават
се от такси за конкурсните изпити, ако отговарят на изискванията за прием в съответната
специалност, за която кандидатстват.
Чл. 76. (1) Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковск и“ извършва обу чение
срещу заплащане на студенти и докторанти
при условията и по реда на Закона за висшето
образование.
(2) Приемането на студенти за обучение
срещу заплащане в образователна и квалификационна степен „бакалавър“ се извършва
без конкурсен изпит на основание подадени
от тях документи за кандидатстване.
(3) Приемането на студенти за обучение
срещу заплащане в образователна и квали-
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фикационна степен „магистър“ се извършва
без конкурсен изпит на основание подадени
от тях документи за кандидатстване при условие, че имат успех не по-малко от „Добър“
от диплома за завършена степен на висшето
образование.
(4) Приемането на докторанти за обучение
срещу заплащане в редовна и задочна форма
в образователна и научна степен „доктор“ се
извършва чрез конкурсни изпити. Конкурсните
изпити включват изпит по специалността и
по чужд език.
(5) Приемът в самостоятелна форма на
обучение на докторанти за придобиване на
образователната и научна степен „доктор“ се
извършва без конкурсен изпит през цялата
академична година.
(6) Правото по ал. 4 ползват лицата, които
имат успех не по-малко от „Много добър“
(4,50) от конкурсните изпити за докторанти.
(7) Със студентите и докторантите, които
се обучават срещу заплащане, училището
сключва договор.
(8) Размерът на таксите за кандидатстване
и за обучение по ал. 2 – 5 се определят от
Академичния съвет при условията и по реда
на Закона за висшето образование.
Чл. 77. Началникът на ВВВУ „Г. Бенковски“
на всеки шест месеца, както и при поискване
от министъра на образованието и науката,
представя необходимата информация за поддържане на информационната система на
Министерството на образованието и науката.
Раздел II
Курсанти и военнослужещи, обучавани за
придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално
направление „Военно дело“
Чл. 78. (1) На курсантите се присвояват
звания:
1. курсант;
2. курсант-младши сержант;
3. курсант-сержант;
4. курсант-старши сержант;
5. курсант-старшина.
(2) Поред но зва н ие на к у рса н т и т е се
присвоява след успешно завършване на всяка
учебна година със заповед на началника на
ВВВУ „Г. Бенковски“.
Чл. 79. Курсантите се оценяват ежегодно с
цел осигуряване кариерното им развитие след
завършване на обучението. Оценяването се
извършва по система от критерии, определени
с Методика за ежегодна оценка и класиране
на курсантите във ВВВУ „Г. Бенковски“.
Чл. 80. (1) Курсантите имат право:
1. да ползват домашен отпуск в размер
на седем календарни дни при: сключване на
граждански брак, при раждане или осиновяване на дете; при тежко заболяване или смърт
на съпруга (съпруг), дете, родител или други
роднини по права линия или когато семей-
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ството му е пострадало от бедствие, авария
или друго извънредно обстоятелство;
2. да ползват домашен отпуск за времето
на временна неработоспособност, установена
от компетентните здравни органи;
3. да ползват домашен отпуск, когато:
а) са призовани в съд или в други органи
като страна, свидетел или вещо лице;
б) са кръводарители – за деня на прегледа
и кръводаряването, както и 2 дни след него;
4. да избират учебни дисциплини при условията, определени в учебния план;
5. да получават квалифицирана помощ и ръководство за професионалното си израстване;
6. да изучават допълнителни курсове, провеждани в училището;
7. да участват в научноизследователската
дейност на ВВВУ „Г. Бенковски“, като им се
гарантират авторските, изобретателските и
сродните им права и възнаграждение;
8. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на висшето училище;
9. да ползват намаление при пътуване по
градския и междуградския транспорт при
условия и по ред, определени от действащото
законодателство;
10. да се сдружават в учебни, научни, спортни и културни общности, както и да членуват
в международни организации, чиято дейност
не противоречи на законите на Република
България и не възпрепятства участието им
в учебния процес, съгласувано с преките им
командири и началници;
11. да се преместват в друга специализация при съгласие на заявителя на кадри след
решение на Академичния съвет;
12. да прекъсват или презаписват годината
при продължително отсъствие поради временна неработоспособност, но за не повече
от една година, веднъж за срока на обучение;
прекъсването става с разрешение на началника
на училището и удостоверение, издадено от
компетентните медицински органи;
13. да ползват ваканция в размер на 30
календарни дни за учебна година, които се
ползват по време на студентския празник,
коледните и новогодишните празници, след
завършването на зимния семестър и след
завършването на летния семестър;
14. да получават стипендии;
15. да кандидатстват и да преминат част
от обучението си в друга образователна институция, с която ВВВУ „Г. Бенковски“ има
договорености за прилагане на системата за
натрупване и трансфер на кредити в съответствие с учебния план;
16. да получават академична справка при
напускане на училището.
(2) Ку рсантките майки имат право да
прекъснат обучението си за времето на бременност и раждане въз основа на удостоверение, издадено от компетентните медицински
органи, както и за времето на отглеждане на
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малко дете до 2-годишна възраст въз основа
на молба и копие от акт за раждане на детето.
(3) Военнослужещите, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“, ползват правата по ал. 1,
т. 4 – 8, 10 – 12 и 15 – 16.
Чл. 81. (1) На курсантите, завършили ВВВУ
„Г. Бенковски“ за нуждите на Министерството
на отбраната, се присвоява офицерско звание „лейтенант“ и им се предлагат вакантни
офицерски длъжности в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия в съответствие с придобитата военна
специалност и специализация.
(2) На к у р с а н т и т е, з а върш и л и ВВВУ
„Г. Бенковски“ за нуждите на други министерства или ведомства, се присвоява офицерско
звание „лейтенант“ и се зачисляват в запаса.
(3) На курсантите, завършили за нуждите
на Министерството на отбраната, които не
са издържали държавните изпити или не са
защитили дипломните си работи на редовната и на поправителната сесия, се присвоява
военно звание „офицерски кандидат – 1 клас“
и се назначават на длъжност за офицерски
кандидат за срок от една година.
(4) След успешно полагане на държавните
изпити или след защита на дипломната работа в срока по ал. 3 им се присвоява военно
звание „лейтенант“ и се назначават на офицерска длъжност.
Чл. 82. (1) Курсантите са длъжни:
1. да спазват договора за военна служба,
този правилник и другите актове, регламентиращи дейността на ВВВУ „Г. Бенковски“;
2. да носят униформено облекло и отличителни знаци в съответствие с утвърдените
правила;
3. след провеждане на начална подготовка
да положат военна клетва, което се удостоверява с подписване на клетвен лист;
4. в началото на обучението си да подадат
декларация, че не членуват в политическа
партия и декларация за липса на обстоятелства
по чл. 188 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и
декларация в 7-дневен срок от възникване на
обстоятелство по чл. 188, ал. 6 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България;
5. да не напускат района на ВВВУ „Г. Бен-
ковски“ освен в случаите, когато са във ваканция, в домашен отпуск, както и в други
случаи, определени със заповед на началника
на ВВВУ „Г. Бенковски“ или на министъра
на отбраната или оправомощени от него
длъжностни лица;
6. да допринасят със своята подготовка и
поведение за опазването на доброто име и издигането на престижа на ВВВУ „Г. Бенковски“;
7. да присъстват редовно и да участват
активно в задължителните форми на учебни
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занятия съгласно разписанието за занятия,
учебните програми и учебния план;
8. да се подготвят задълбочено и да полагат
в определените срокове изпити и да изпълняват другите си задължения по учебния план;
9. да спазват седмичното разпределение
на времето;
10. да опазват материално-техническата
база на ВВВУ „Г. Бенковски“;
11. да спазват академичната етика, нормите
и правилата за поведение съгласно Етичния
кодекс на военнослужещия;
12. да поддържат необходимата хигиена в
сградите на училището, както и в прилежащите им райони;
13. да изразяват публично отношение по
въпроси, свързани с отбраната на Република
България, при условия и по ред, определени
от министъра на отбраната;
14. да не употребяват наркотични и/или
други упойващи вещества.
(2) Курсантите провеждат учебна практика
и стаж във въоръжените сили, като за времето
на учебната практика или стаж са длъжни:
1. да изпълняват задачи, утвърдени в заданието за учебната практика или стаж;
2. да спазват войсковия ред и разпределението на времето на военното формирование
или структура от въоръжените сили, където
се провежда учебната практика или стаж;
3. да се настаняват и хранят във военното
формирование или структура по т. 2.
(3) Военнослужещите, обучавани за придобиване на образователно-к валификационна степен „бакалавър“ в професионално
направление „Военно дело“, са длъжни да
спазват задълженията по ал. 1, т. 1, 2, 5 – 14
и ал. 2, т. 1 и 2.
Чл. 83. Във връзка с подготовката за изпълнение на военната служба като професия
курсантите:
1. изучават уставите на въоръжените сили и
други нормативни и административни актове
в областта на отбраната;
2. се назначават за командири в курсантски
подразделения и носят наряд при условия и
по ред, определени с уставите на въоръжените сили и с други актове на министъра на
отбраната.
Чл. 84. (1) Курсантите нямат право да членуват в политически партии, движения или
коалиции с политически цели и да предприемат
действия по време на обучението си, с които
да нарушават политическата си неутралност.
(2) Ку рсантите не могат да извършват
пропагандна и агитационна дейност в полза
или във вреда на политически партии, движения или коалиции с политически цели, на
синдикални организации и на кандидати за
изборни длъжности.
(3) Курсантите не могат да участват в събрания, митинги и манифестации на политически
партии, движения или коалиции с политически
цели, когато носят военна униформа.
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Чл. 85. Курсантите не могат да извършват
религиозна или атеистична пропаганда по
време на обучението си.
Чл. 86. Не се разрешава преместване на
курсантите и военнослужещите, обучавани
за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“, от ВВВУ
„Г. Бенковски“ в друго висше училище.
Чл. 87. (1) При виновно неизпълнение на
задълженията по чл. 82 – 85 на курсантите
могат да се налагат следните наказания:
1. забележка;
2. мъмрене;
3. строго мъмрене;
4. предупреждение за понижаване на курсантското звание с една степен за срок от 6
месеца до една година;
5. понижаване на курсантското звание с
една степен за срок от 6 месеца до една година;
6. предупреж дение за отстраняване по
дисциплинарен ред от училището;
7. отстраняване по дисциплинарен ред от
училището.
(2) Наказанията „забележка“, „мъмрене“
и „строго мъмрене“ се налагат от преките
командири (началници).
(3) На к а з а н и я т а „п р ед у п р еж ден ие з а
понижаване на курсантското звание с една
степен за срок от 6 месеца до една година“,
„понижаване на курсантското звание с една
степен за срок от 6 месеца до една година“,
„предупреждение за отстраняване по дисциплинарен ред от училището“ и „отстраняване
по дисциплинарен ред от училището“ се налагат от началника на ВВВУ „Г. Бенковски“
или оправомощено от него длъжностно лице.
(4) Преките командири (началници) могат
да налагат и дисциплинарните наказания,
които са в правомощията на подчинените им
длъжностни лица.
(5) Когато длъжностно лице по ал. 2 няма
право да издава писмена заповед, то изготвя
предложение за налагане на дисциплинарно
наказание по команден ред.
(6) При установяване на виновно неизпълнение на задълженията по чл. 82 – 85
с писмена заповед на началника на ВВВУ
„Г. Бенковски“ се назначава комисия за извършване на служебна проверка за събиране
на доказателства за извършеното нарушение.
(7) За дейността си комисията изготвя
протокол, който съдържа:
1. данни, които конкретизират нарушителя;
2. описание на нарушението (деяние, действие или бездействие, време, място и начин
на извършване);
3. вредни последици и причинна връзка с
нарушението;
4. данни за вината на нарушителя за извършване на конкретното нарушение;
5. причини и условия, довели до извършване
на нарушението;
6. предложение за вида на наказанието.
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(8) Към протокола се прилагат всички
събрани доказателства и писмени обяснения.
(9) В срок до 5 работни дни от получаване
на протокола по ал. 7 началникът на ВВВУ
„Г. Бенковски“ или оправомощено от него
лице провежда беседа с нарушителя, на която:
1. запознава курсанта със събраните доказателства, които дават основание за налагане
на наказание;
2. изслушва курсанта или приема писмените му обяснения.
(10) В беседата по ал. 9 вземат участие
председателят или членове на комисията за
извършване на служебната проверка. За беседата се съставя протокол, който се подписва
от участвалите лица.
(11) Отказът на нарушителя да даде писмени обяснения или да подпише протокола
от беседата се удостоверява с подписите на
двама военнослужещи.
(12) Писмените обяснения на курсанта се
прилагат към протокола.
(13) Началникът на ВВВУ „Г. Бенковски“
прави преценка на събраните доказателства
и на обстоятелствата, при които е извършено
нарушението, както и на направеното предложение за наказание.
(14) При определяне на наказанието се
вземат предвид тежестта на нарушението,
обстоятелствата, при които е извършено, и
поведението на военнослужещия до извършване на нарушението.
(15) Началникът на ВВВУ „Г. Бенковски“
издава мотивирана писмена заповед, с която
налага наказание. Наказанието се налага не
по-късно от два месеца от установяване на
нарушението, но не по-късно от една година
от извършването му.
(16) В заповедта по ал. 15 се посочват
извършителят, мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението,
доказателствата, въз основа на които е установено нарушението, правното основание
и наказанието, което се налага, срокът на
наказанието, срокът и редът за обжалване
на заповедта.
(17) Заверено копие от заповедта за наказание се връчва на курсанта срещу подпис и
се отбелязва датата на връчване. Същата подлежи на изпълнение от деня на връчването є.
(18) Наказанията „забележка“, „мъмрене“
и „строго мъмрене“ се заличават след изтичане на 6 месеца от датата на налагане на
наказанието.
(19) Наказаниет о „п ред у п реж дение за
отстраняване по дисциплинарен ред от училището“ се заличава след изтичане на една
година от датата на налагане на наказанието.
(20) Наказани я та „п ред у п реж дение за
понижаване на курсантското звание с една
степен за срок от 6 месеца до една година“ и
„понижаване на курсантското звание с една
степен за срок от 6 месеца до една година“
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се заличават с изтичането на срока на наказанието.
(21) С писмена заповед началникът на ВВВУ
„Г. Бенковски“ може да заличи предсрочно
наложено наказание, когато са изтекли две
трети от срока му, при показани високи
резултати от курсанта при изпълнение на
задълженията му и видимо изпълнение на
положителната роля на наказанието.
(22) При виновно неизпълнение на задълженията по чл. 82, ал. 1, т. 1, 2, 5 – 14 и ал. 2,
т. 1 и 2 на военнослужещите, обучавани за
придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“, могат да се
налагат наказания по ал. 1, т. 1 – 3, 6 и 7 по
реда на ал. 2 – 21.
Чл. 88. (1) Курсантите се отстраняват по
дисциплинарен ред по чл. 87, ал. 1, т. 7 от
училището задължително при:
1. осъждане за умишлено престъпление
от общ характер или лишаване от право да
заема държавна длъжност или да упражнява
професията или дейността;
2. при нарушаване на забрана по чл. 84;
3. предоставяне на неверни данни, въз
основа на които са приети в училището, или
при подправяне на документи;
4. системно неизпълнение на задълженията им;
5. управление на МПС след употреба на алкохол, наркотични и/или упойващи вещества.
(2) При отстраняване по дисциплинарен
ред от училището курсантът не може да възстановява права и да бъде приеман повторно
за обучение.
Чл. 89. (1) Извън случаите по чл. 88 курсан
тите се отстраняват от училището при:
1. отказ за издаване, при отнемане на
разрешението за достъп до класифицирана
информация или при отказ на курсанта да
подаде документи за проучване при условията
и по реда на Закона за защита на класифицираната информация;
2. отказ да подадат декларация, че не членуват в политическа партия или декларация за
липса на обстоятелства по чл. 188 от ЗОВСРБ,
или отказ да положат военна клетва, освен
когато това се дължи на независещи от тях
причини;
3. неподаване на декларация при условията,
по реда и в срока по чл. 188, ал. 6 от ЗОВСРБ.
4. придобиване на друго гражданство с
изключение на случаите, посочени в Закона
за отбраната и въоръжените сили на Репуб
лика България;
5. слаб успех.
(2) Отстраняването се извършва със заповед
на началника на училището.
Чл. 90. Военнослужещите, обучавани за
придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално
направление „Военно дело“, се отстраняват от
училището в случаите по чл. 88, ал. 1, чл. 89,
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ал. 1, т. 5 и при прекратяване на договора за
военна служба със заповед на министъра на
отбраната по предложение на началника на
ВВВУ „Г. Бенковски“.
Чл. 91. (1) При отстраняване от училището
по чл. 88 и чл. 89, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 договорът
за военна служба с курсанта се прекратява от
министъра на отбраната или оправомощено
от него длъжностно лице.
(2) При отстраняване от училището по
чл. 89, ал. 1, т. 5 договорът за военна служба
се прекратява след изтичане на една година
от отстраняването, в случай че курсантът не
възстанови правата си на обучаем по чл. 93.
Чл. 92. (1) Договорът за военна служба с
курсанта се прекратява от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно
лице по време на обучението при:
1. настъпила негодност за военна служба,
установена от военномедицинските органи;
2. настъпила психологична непригодност за
военна служба, установена от специализирани
звена и органи по психологичното осигуряване;
3. напускане на училището по собствено
желание.
(2) При прекратяване на договора за военна служба курсантът се отписва от ВВВУ
„Г. Бенковски“ със заповед на началника на
училището или се премества в специалност
извън професионално направление „Военно
дело“ като студент в редовна, задочна или
дистанционна форма на обучение.
Чл. 93. (1) Курсантите, отстранени от ВВВУ
„Г. Бенковски“ на основание чл. 89, ал. 1,
т. 5, в срок до една година от отстраняването
им могат да подадат рапорт до началника
на училището за възстановяването им като
курсанти.
(2) Лицата по ал. 1 се зачисляват в курса
(семестъра), от който са били освободени, след
успешно полагане на невзетите изпити и при
наличие на обучаеми в същата специализация,
от която са освободени.
Чл. 94. (1) При отстраняване от училището, както и при напускане на училището по
собствено желание, курсантът възстановява
разходите за издръжка и обучение за периода,
в който е бил обучаван, при условията и по
реда на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
(2) Размерът на разходите за издръжка и
обучение се изчислява по ред и при условия,
определени с акт на министъра на отбраната.
(3) Възстановяването на разходите по ал. 1
се извършва доброволно в едномесечен срок
от отстраняването, а при отказ – по реда на
Гражданския процесуален кодекс, въз основа
на извлечение от счетоводните книги на ВВВУ
„Г. Бенковски“ или документ, установяващ
размера на вземането, издаден по реда на
акта на министъра на отбраната по ал. 2.
(4) При отстраняване от училището по
чл. 89, ал. 1, т. 5 действия по възстановява-
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не на разходите за издръжка и обучение на
курсант а за периода, в който е бил обучаван,
се предприемат, в случай че същият не възстанови правата си на обучаем по чл. 93.
Раздел III
Курсантско-студентски съвет
Чл. 95. (1) Курсантско-студентският съвет
е орган за защита на интересите на обучаваните. Той се състои от представителите
на курсантите, студентите и докторантите в
Общото събрание на ВВВУ „Г. Бенковски“.
(2) Мандатът на курсантите, студентите и докторантите в Общото събрание и
в Курсантско-студентския съвет на ВВВУ
„Г. Бенковски“ е две години с право да бъдат
избирани за още един мандат.
(3) Курсантско-студентският съвет избира
измежду членовете си председател, който
организира и ръководи дейността му и го
представлява пред органите за управление
на ВВВУ „Г. Бенковски“, пред основните и
обслужващите звена в него.
(4) Курсантите, студентите и докторантите
избират своите представители при условия и
по ред, определени в правилника по ал. 5.
(5) Курсантско-студентският съвет приема
правилник за организацията и дейността си,
който се представя на Академичния съвет на
ВВВУ „Г. Бенковски“. Академичният съвет
може да възрази срещу разпоредби на правилника, които противоречат на законите
или на правилниците на висшето училище.
Спорните разпоредби не се прилагат до решаване на спора от министъра на образованието и науката.
(6) Дейността на Курсантско-студентския
съвет се финансира от ВВВУ „Г. Бенковски“
в размер, който е не по-малък от 1 на сто
от издръжката на таксите за обучението.
Средствата се използват за защита на социалните интереси на курсантите, студентите и
докторантите и за провеждане на културна,
спортна, научна, творческа и международна
дейност.
Чл. 96. (1) Курсантско-студентският съвет
има право:
1. да организира избора на свои представители в ръководните органи на ВВВУ
„Г. Бенковски“, както и в Съвета на настоя
телите;
2. да прави предложения за въвеждане на
допълнителни учебни дисциплини;
3. да прави предложения за покана на
външни преподаватели;
4. да организира създаването на научни
специализирани курсантско-студентски общности и публикуването на техните трудове;
5. при необходимост да създава и управлява
свои организационни звена;
6. да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни
контакти между студентите, курсантите и
докторантите;
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7. да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност
във ВВВУ „Г. Бенковски“;
8. да участва в организацията на учебния
процес и в разпределянето на стипендиите и
помощите за курсантите, студентите и докторантите;
9. да участва със свои представители в
наблюдението на вът решната система за
оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в училището,
както и при разработването на въпросите за
проучване на студентското мнение;
10. да избира свой представител в Общото
събрание на Националното представителство
на студентските съвети, който може да бъде
различен за всяко заседание.
(2) Курсантско-студентският съвет поддържа самостоятелна страница в училищния
информационен център, като финансирането
є се осигурява от средствата по чл. 95, ал. 6.
Г л а в а

п е т а

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Раздел I
Структура и планиране
Чл. 97. (1) Обучаемите във ВВВУ „Георги
Бенковски“ се обучават по специалности,
акредитирани от НАОА в съответствие със
Закона за висшето образование.
(2) Формите на обучение във ВВВУ „Г. Бенковски“ са редовна, задочна и дистанционна.
Чл. 98. Висшето военновъздушно училище
„Г. Бенковски“ провежда обучение за придобиване на висше образование след завършено
средно образование в следните степени:
1. образователно-квалификационна степен
„бакалавър“, за придобиването на която в
съответствие с учебния план се изискват не
по-малко от 240 кредита, със срок на обучение
не по-малък от четири години;
2. образователно-квалификационна степен „магистър“, за придобиването на която
се изискват не по-малко от 60 кредита, след
придобита образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ по т. 1;
3. трета степен – след придобита образователно-квалификационна степен „магистър“,
със срок на подготовка и самостоятелна
нау чноизследователска работа, определен
в чл. 8, ал. 2 от Закона за развитието на
академичния състав в Република България,
и при условията, регламентирани в правилника за прилагане на този закон, като на
завършилите се присъжда образователна и
научна степен „доктор“.
Чл. 99. Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“ обучава чуждестранни
граждани във всички форми на обучение по
акредитирани специалности при условията
и по реда на действащото законодателство.
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Чл. 100. (1) Учебната дейност се организира
и провежда в съответствие с този правилник и
правилника, регламентиращ учебната дейност.
(2) Отделение „Учебна и научна дейност“ е
административно звено, пряко подчинено на
заместник-началника по учебната и научната
част, което планира, организира, контролира,
отчита и анализира учебната дейност.
Чл. 101. (1) Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“ създава възможности за:
1. придобиване на втора или нова специалност в рамките на обучението по една
образователно-квалификационна степен;
2. придобиване на по-висока образователно-квалификационна степен;
3. преместване от една специалност и/или
форма на обучение в друга;
4. предсрочно завършване на обучението
при желание от страна на обучаваните;
5. прекъсване на обучението от страна на
студентите, докторантите и специализантите,
както и продължаването му след това.
(2) Условията и редът за обучение по ал. 1
се определят от правилника, регламентиращ
учебната дейност.
Чл. 102. (1) Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“ извършва обучение за
повишаване на квалификацията.
(2) Висшето военновъзду шно у чилище
„Г. Бенковски“ провеж да специализирано
обучение, обучение за придобиване на квалификац и я и п рофесиона лна подго т овка
на кадри от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при
условията и по реда, определени в наредба
на министъра на отбраната, и се провежда в
рамките на редовния учебен процес.
(3) Допълнителната квалификация се провежда от програмни съвети, извън редовния
учебен процес, с отделна организация и заплащане, по заявка на външни институции
или граждански лица.
Чл. 103. Учебна и квалификационна дейност във ВВВУ „Г. Бенковски“ може да се
организира и води в рамките на утвърдени от
Академичния съвет образователни проекти.
Редът за иницииране, подготовка, одобряване,
изпълнение, контрол и приключване на образователни проекти се определя от актове,
приети от Академичния съвет.
Ч л . 10 4. Уче бн и я т п р оце с в ъв ВВВУ
„Г. Бенковски“ се провежда по учебна док у ментаци я за всяка специа лност, която
обхваща квалификационни характеристики
по образователно-квалификационни степени,
учебен план, учебни програми на изучаваните дисциплини, ежегоден график на учебния
процес и разписания за занятия.
Чл. 105. (1) Квалификационната характеристика определя крайните цели на обучението
и общите изисквания към знанията, уменията
и компетентностите, които трябва да придобиват випускниците по дадена специалност. Тя е
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основа за разработване на учебните планове
и програми.
(2) Квалификационна характеристика се
разработва за всяка специалност от комисия,
в която участват и представители на заинтересувани ведомства и други потребители
на кадри.
(3) Квалификационните характеристики за
специализациите от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ на професионално
направление „Военно дело“ се приемат от
Академичния съвет и чрез началника на ВВВУ
„Г. Бенковски“ се предлагат за утвърждаване
от министъра на отбраната.
(4) Квалификационните характеристики за
гражданските специалности се утвърждават
от Академичния съвет.
Чл. 106. (1) Учебният план е основен документ за всяка специалност, който отговаря
на държавните изисквания за придобиване
на висше образование. В него се определят
формите и срокът на обучение, организацията
на учебния процес, методичната последователност на изучаване на учебните дисциплини
по семестри и години и техният хорариум,
изискуемите кредити за образователно-квалификационната степен, формите за контрол
и учебната практика.
(2) Учебният план включва задължителни,
избираеми и факултативни дисциплини.
(3) Задължителните учебни дисциплини
осигу ряват фундаментална подготовка по
избраната широкопрофилна специалност от
професионалното направление.
(4) Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности
от областта на специалността.
(5) Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения
в различни научни области в съответствие с
интересите на обучаемите.
(6) Съотношението между учебните дисциплини по ал. 2 се определя в учебния план
на специалността.
(7) Учебният план се разработва от комисия,
в която се включват членове на профилиращата катедра, на други катедри и на отделение
„Учебна и научна дейност“.
(8) Учебните планове се приемат от Академичния съвет, като за специализациите от
специалността „Организация и управление
на военни форми ровани я на так т и ческо
ниво“ се предлагат чрез началника на ВВВУ
„Г. Бенковски“ за утвърждаване от министъра на отбраната съгласувано с министъра на
образованието и науката.
(9) Обучение по индивидуален план се
провежда за завършване на обучението в
съкратени срокове, за обучение по втора или
нова специалност, както и когато няма класно
отделение с планирани занятия.
(10) Обучението по индивидуален план
се организира в съответствие с правилника,
регламентиращ учебна дейност.
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(11) В учебните планове могат да се правят промени по реда на тяхното приемане.
Промените се отразяват в приложение към
учебния план.
Чл. 107. (1) Учебната програма е основен
документ и се съставя за всяка дисциплина
от учебния план. Тя определя целите, съдържанието, обема на знанията, формите и
методите на учебни занятия, методическата
последователност в изучаването на отделните
теми, уменията и навиците, които е необходимо да получат обучаемите.
(2) Учебната п рог рама се разработ ва,
приема и утвърждава съгласно Методика за
разработване на учебна програма за учебна
дисциплина във ВВВУ „Г. Бенковски“.
(3) Учебните програми за редовно обучение са валидни и за задочно и дистанционно
обучение.
(4) Корекции в учебните програми могат
да се извършват по предложение на катедрите
и с решение на факултетния съвет. Корекциите се отразяват в приложение към учебните
програми.
Раздел II
Организация и провеждане на учебния процес
Чл. 108. (1) Подготовката и провеждането
на учебната година и учебните групи (класните отделения) се определят със заповед на
началника на ВВВУ „Г. Бенковски“.
(2) Всяка учебна година има два семестъра.
(3) Учебното съдържание по всяка дисциплина се организира в относително обособени
части (модули).
(4) Академичният час е с продължителност
45 минути.
Чл. 109. (1) Годишният график и разписанието за занятия определят разпределението
на учебното време.
(2) Годишният график на учебния процес
се прави за всяка учебна година за всички
специалности, курсове и форми на обучение.
Той отразява в календарен план периодите за
провеждане на семестриални занятия, учебна
практика и стаж, семестриални и държавни
изпитни сесии, отпуски, ваканции и др.
(3) Годишният график се разработва от
отделение „Учебна и научна дейност“ и се
утвърждава от началника на ВВВУ „Г. Бенковски“.
(4) Разписанието за занятията определя
последователността на изучаване на учебните
дисциплини през семестъра. В него се указват
учебните потоци и групи, учебните дисциплини, времето, мястото, видът на занятието и
преподавателите.
(5) Разписанието за занятията се изготвя
от отделение „Учебна и научна дейност“ в
съответствие с учебните планове и програми при спазване на всички организационни,
методически и други специфични изисквания. Утвърждава се от началника на ВВВУ
„Г. Бенковски“.
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Чл. 110. Основни форми и методи за обучение са: лекциите, семинарите, практическите
занятия, лабораторните упражнения.
Чл. 111. Лекционните курсове по задължителните и избираемите учебни дисциплини
се възлагат на хабилитирани преподаватели,
а по изключение – на нехабилитирани преподаватели с решение на Академичния съвет
при условията и по реда на действащото законодателство.
Раздел III
Контрол и отчитане на учебния процес
Чл. 112. Контролът на учебния процес има
за цел да осигури поддържане и управление
на качеството на учебния процес.
Чл. 113. Контролът на учебния процес се
извършва от командването на училището,
ръководството на факултета и началниците/
ръководителите на катедри. Контролът се
планира като раздел в годишния план на
ВВВУ „Г. Бенковски“, факултет и катедри.
Чл. 114. Системата за контрол включва:
1. планирането, организацията, провеждането и отчитането на учебния процес;
2. съответствието на преподавания материал с учебните програми;
3. научното и методическото равнище на
провеждането на занятията;
4. резултатите от учебния процес;
5. състоянието на материално-техническата
база на катедрата;
6. достатъчното осигуряване с учебна литература и други средства за обучение.
Чл. 115. (1) Право да посещават занятия с
цел проверка имат началникът на училището,
заместник-началникът по учебната и научната
част, деканът на факултета, директорът на
департамента и началникът/ръководителят
на катедрата и членовете на назначените
със заповед на министъра на отбраната или
началника на ВВВУ „Г. Бенковски“ комисии.
(2) Занятия по общовойскови дисциплини,
физическа подготовка, учебна практика и стаж
могат да се проверяват и от лица, определени
от началника на ВВВУ „Г. Бенковски“ и от
декана на факултет.
(3) Право да посещават занятия съгласно
плана за вътрешен одит имат и вътрешните
одитори, когато имат равна или по-висока
научна степен от проверявания преподавател.
Чл. 116. (1) Основни документи за отчитане на успеха на курсантите, студентите и
обучаващите се военнослужещи са:
1. курсантска (студентска) книжка;
2. изпитен протокол;
3. главна книга;
4. регистрационна книга за издадените
дипломи.
(2) Курсантските и студентските книжки
са документи, които отразяват курсантското (студентското) положение. За загубване,
унищожаване или повреждане, подмяна на
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съдържание и др. отговорност носят притежателите.
(3) Изпитните протоколи се издават от
отделение „Учебна и нау чна дейност“ за
всяка изпитна процедура. Протоколите се
съхраняват в продължение на една година
след завършването на випуска, след което се
унищожават с акт.
(4) Главната книга е основният документ,
удостоверяващ резултатите от учебния процес на всеки обучаем. След завършването
на випуска тя се подписва от началника на
училището. Съхранява се за вечни времена.
Раздел IV
Учебна практика и стаж
Чл. 117. Учебната практика и стаж е неразделна част от обучението и в зависимост от
специалността включва: скринингов летателен
стаж, летателен стаж, учебна практика, стаж
и стаж по гражданската специалност.
Чл. 118. (1) Общата организация, съгласуването и контролът на учебната практика и
стаж се осъществяват от отделение „Учебна
и научна дейност“ на училището.
(2) Конкретната реализация и ръководството на учебната практика и стаж се осъществяват от основните звена.
Чл. 119. (1) Учебната практика и стаж се
провежда съгласно учебния план и учебните
програми.
(2) Периодите на учебната практика и
стаж се конкретизират в годишния план на
училището и в графика на учебния процес за
учебната година.
(3) За осигуряване на учебната практика
и стаж ВВВУ „Г. Бенковски“ ежегодно представя по команден ред необходимите заявки
за военните формирования.
(4) С гражданските организации училището
сключва договори за провеждане на учебна
практика и стаж.
(5) Организаци ята и провеж дането на
учебната практика и стаж на курсантите – випускници, се съгласуват с Командването на
Военновъздушните сили.
(6) Ръководителите на учебната практика
и стаж се определят при планирането на
учебната година и се утвърждават с графика
на учебната заетост на академичния състав
на ВВВУ „Г. Бенковски“.
Чл. 120. Съдържанието на учебната практика и стаж на курсантите и редът за провеждането му се определят с акт, приет от
Академичния съвет.
Чл. 121. Редът и формата за отчитане на
учебната практика и стаж се определят в
акт, приет от Академичния съвет във ВВВУ
„Г. Бенковски“ по специалности.
Чл. 122. (1) За резултатите от учебната
практика и стаж се изготвя изпитен протокол. Успехът се отразява в отделни раздели
на курсантската (студентската) книжка и в
Главната книга.
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(2) При получена слаба оценка и непроведена учебна практика и стаж се счита, че не
са изпълнени изискванията на учебния план.
Чл. 123. (1) Учебната практика и стаж на
студентите може да се провежда извън утвърдения график индивидуално или в групи без
ръководител от училището.
(2) Индивидуалната учебна практика и
стаж на студентите се организира, съгласува
и контролира от ръководството на факултета.
Раздел V
Оценяване на придобитите знания
Чл. 124. (1) В процеса на обу чение се
провежда текущ, периодичен и обобщаващ
контрол.
(2) Основни форми на текущия контрол са:
изпитването, индивидуалните беседи, изпълнението на лабораторни упражнения, задачите
за самостоятелна работа и др. Оценките от
текущия контрол се вземат под внимание
при окончателното оформяне на оценката по
съответната дисциплина.
(3) Периодичният контрол има за цел да
се даде оценка на подготовката на обучаемите по отделни части на изучаваната учебна
дисциплина. Основни форми на периодичния
контрол са: контролните работи, семинарите,
курсовите работи (проекти, задачи) и др.
(4) Обобщаващият контрол има за цел да
се даде оценка за подготовката на обучаемите
по изучаваната учебна дисциплина съгласно
учебния план.
(5) Основна форма на оценяване на знанията са изпитите, които са писмени, освен
когато спецификата на учебната дисциплина
и/или модул изисква друго.
Чл. 125. (1) За всеки семестър се определят
редовни и поправителни семестриални изпитни сесии, а преди началото на следващата
учебна година се провежда ликвидационна
изпитна сесия.
(2) Изпитните сесии се провеждат съгласно
графика, изработен от отделение „Учебна и
научна дейност“.
(3) Редът за организиране и провеждане
на семестриалните изпити се определя в правилника, регламентиращ учебната дейност.
Ч л. 126. Обу чаем и т е с е зач ис л я ват в
по-горен курс със заповед на началника на
училището.
Чл. 127. Редът за заверяване на учебните
дисциплини и семестъра се определя в правилника, регламентиращ учебната дейност.
Чл. 128. (1) За оценка на придобитите по
време на обучението знания и умения от
курсантите, студентите и военнослужещите,
обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в
професионално направление „Военно дело“
в задочна форма на обучение, ВВВУ „Г. Бенковски“ осигурява система за натрупване и
трансфер на кредити.

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

(2) Цел та на системата по а л. 1 е да
осигури на обучаемите възможност за избирателност на дисциплини, самостоятелна
работа и мобилност на основата на взаимно
признаване на отделни периоди на обучение,
които съответстват на част от учебния план
на специалността и образователно-квалификационната степен.
(3) Кредитите са оценка на задълженията,
които обучаемите трябва да изпълнят по
дадена дисциплина или модул като част от
общите задължения, необходими за успешно завършване на една учебна година или
семестър.
(4) По всяка дисциплина кредитите се формират от хорариум от лекции и от практически и семинарни упражнения, самостоятелна
работа (в лаборатории, библиотеки, курсове
и др.), положени изпити и други форми на
оценяване, определени от ВВВУ „Г. Бенковски“. Кредитите могат да се присъждат и за
участие в практика и за защитена курсова
работа или дипломна работа, когато тези
дейности са част от учебния план.
(5) Кредитите по ал. 3 се присъждат на
обучаемите, които са завършили успешно
съответната учебна дисциплина и/или модул
чрез полагане на изпит или друга форма за
оценяване на знанията и уменията.
(6) Системата по ал. 1 се основава на
60 кредита за учебна година или 30 кредита
за семестър, разпределени по учебни дисциплини и/или модули, съгласно учебния план
на специалността и образователно-квалификационната степен.
(7) Условията и редът за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити се
определят в правилник, а организирането на
студентската мобилност – в правила, приети
от Академичния съвет.
Раздел VI
Държавни изпити и дипломни работи
Чл. 129. (1) Обучението за всяка специалност за придобиване на образователноквалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ завършва с държавен изпит и/или
със защита на дипломна работа в съответствие
с учебния план.
(2) Допускането до държавен изпит или до
защита на дипломна работа се извършва със
заповед на началника на ВВВУ „Г. Бенковски“
по предложение на декана на факултет.
(3) До държавен изпит или до защита на
дипломна работа се допускат обучаеми, които
са изпълнили изискванията по съответния
учебен план.
(4) Дейността по подготовката и провеждането на държавните изпити и защитата на
дипломните работи се регламентира от актове, приети от Академичния съвет на ВВВУ
„Г. Бенковски“.
(5) Обучаемите, изпълнили задълженията
си по учебния план, получават дипломи за
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завършено висше образование на съответната
образователно-квалификационна степен.
(6) Диплома за завършена образователноквалификационна степен се издава след изпълнение на изискванията по учебния план,
включително за учебната практика и стаж,
независимо от календарния срок на обучение.
(7) Дипломата се издава на български
език по установен образец, регистриран в
Министерството на образованието и науката,
и с реквизити, съответстващи на изискванията на Наредбата за държавните изисквания
към съдържанието на основните документи,
издавани от висшите училища, приета с ПМС
№ 215 от 2004 г.
(8) След заявено писмено искане в отделение „Учебна и научна дейност“ от страна на
дипломанта на същия се издава европейско
дипломно приложение в съответствие със
Закона за висшето образование. Европейското дипломно приложение се издава на
английски език.
Чл. 130. (1) Държавният изпит и/или защитата на дипломната работа се провежда
пред държавна изпитна комисия, в състава
на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели. В комисията могат
да се включват и хабилитирани в съответната
научна област лица от други висши училища,
както и специалисти от съответната професионална област. По изключение в състава на
комисията могат да участват и преподаватели
с образователна и научна степен „доктор“.
(2) Съставът на държавната изпитна комисия се утвърждава от министъра на отбраната
и се назначава със заповед на началника на
училището за срок една година.
Чл. 131. (1) Държавните изпити и/или
дипломни защити се провеждат в две сесии:
редовна и поправителна.
(2) Държавните изпити от няколко части
може да се провеждат в отделни дни.
Чл. 132. (1) Випускниците, получили на
държавен изпит слаба оценка, се допускат
до полагане на останалите държавни изпити
и/или дипломни защити.
(2) Випускниците, които не са издържали
държавните изпити, се явяват на поправителна сесия, която се организира не по-рано от
един месец след редовната.
Чл. 133. При неуспешна защита на дип
ломната работа на дипломанта, по предложение на изпитната комисия, се определя
дата за явяване на поправителна защита
по същата дипломна работа или се възлага
разработване на нова, която да защити със
следващия випуск.
Чл. 134. (1) При неявяване на випускник на
държавен изпит или на защита на дипломна
работа по уважителни причини в определения
по график срок председателят на държавната
изпитна комисия съгласувано с началника
на училището определя реда и времето за
провеждане на държавните изпити или за
защита на дипломните работи.
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(2) При неявяване на випускник на държавен
изпит или на защита на дипломна работа в
определения по график срок по неуважителни
причини държавната изпитна комисия записва
в протокола „не се явил“.
Чл. 135. (1) Получилите повторно слаби
оценки студенти могат да се явят в срок до
три години на държавен изпит и/или защита
на дипломна работа в рамките на държавната
изпитна сесия.
(2) Получилите повторно слаби оценки
курсанти могат да се явят в срок до една
година на държавен изпит и/или защита на
дипломна работа в рамките на държавната
изпитна сесия.
(3) На лицата по ал. 1 и 2 се издава академична справка.
(4) Недопуснатите до държавен изпит и до
защита на дипломна работа студенти поради
неизпълнение на изискванията на учебния
план за учебна практика и стаж се допускат
до държавен изпит след изпълнение на изискванията.
Чл. 136. За всеки проведен държавен изпит
(защита на дипломна работа) се съставя изпитен протокол, който се подписва от председателя и членовете на комисията. Протоколът
се представя на председателя на държавната
изпитна комисия.
Чл. 137. Председателят на държавната изпитна комисия представя общия протокол на
началника на училището не по-късно от седем
дни след приключването на държавните изпити
и защитата на дипломните работи.
Чл. 138. Жалбите на випускниците по въпроси, свързани с държавните изпити или със
защитата на дипломните работи, се разглеждат от председателя на държавната изпитна
комисия. Решенията по тях трябва да бъдат
взети преди приключването на изпитната сесия, а когато се отнасят до последния изпит
или защита – до една седмица от тяхното
провеждане.
Раздел VII
Придобиване на образователна и нау чна
степен „доктор“ и научна степен „доктор на
науките“
Чл. 139. (1) Придобиването на образователна и научна степен „доктор“ и научна
степен „доктор на науките“ се осъществява
по акредитирани от Национална агенция за
оценяване и акредитация докторски програми
при условията и по реда на Закона за висшето
образование.
(2) За докторанти могат да кандидатстват
лица с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, а когато са военнослужещи – и със сертификат за владеене
на английски или френски език по стандарта
на НАТО STANAG 6001 на ниво, определено
в акт на министъра на отбраната.
(3) Обучението за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ се осъщест-
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вява в редовна, в задочна, в самостоятелна или
в дистанционна форма на обучение. Редовната
и самостоятелната форма на обучение са с
продължителност до 3 години, а задочната и
дистанционната – до 4 години.
(4) Обучението за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ се извършва
в първично звено на училището – наричано
по-долу „обучаваща катедра“, където има
поне едно хабилитирано лице от съответното
акредитирано професионално направление.
Чл. 140. (1) Приемът в редовна или задочна
докторантура се извършва с конкурс, който
се провежда не по-рано от един месец след
изтичането на срока за подаване на документи
съгласно Закона за развитието на академичния
състав на Република България.
(2) Конкурсът се обявява в „Държавен
вестник“ и на интернет страницата на ВВВУ
„Г. Бенковски“.
(3) Конкурсите за прием в редовна и задочна докторантура за нуждите на Въоръжените
сили се провеждат по утвърдени от министъра на отбраната теми, по предложение на
Академичния съвет, внесено от началника на
ВВВУ „Г. Бенковски“.
Чл. 141. Придобиването на образователната и научна степен в училището се урежда
с правилник на ВВВУ „Г. Бенковски“, регламентиращ развитието на академичния състав,
и при условията, регламентирани в Закона за
развитието на академичния състав, правилника за прилагането му и Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Г л а в а
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА К АЧЕСТВОТО
Чл. 142. (1) Системата за оценяване и
поддържане на качеството на обучение и на
академичния състав във ВВВУ „Г. Бенковски“,
наречена за краткост Система за управление
на качеството (СУК), е предназначена да контролира, поддържа и управлява качеството
на образованието и на академичния състав.
(2) Системата за управление на качеството във ВВВУ „Г. Бенковски“ е разработена,
документирана и внедрена в съответствие с
изискванията на стандарт.
Чл. 143. (1) Основен организационен документ на СУК във ВВВУ „Г. Бенковски“ е
Наръчникът по качеството, който се приема
от Академичния съвет.
(2) В Наръчника по качеството се дефинират:
1. политиката и целите по качеството;
2. възможностите на училището, с отчитане
на потребностите и очакванията на заинтересованите страни, вътрешните и външните
обстоятелства, влияещи на способността му
за постигане на заложените цели, както и
процесите, които протичат в СУК;
3. рисковете и възможностите пред ВВВУ
„Г. Бенковск и“ и дейст ви я та за тя х но т о
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овладяване с цел повишаване качеството
на обучение;
4. ангажираността на ръководството и отговорниците за изпълнението на дейностите
в СУК;
5. документираната информация, включваща всички процедури, съпътстващи дейността
на училището (правилници, вътрешни правила, методики, формуляри и др.), които трябва
да се прилагат или изпълняват за достигане и
поддържане на високо качество на учебната
дейност;
6. оценяването на резултатността чрез системата за наблюдение, анализ и подобрения
в работата;
7. измеримите критерии за оценяване на
учебната дейност;
8. системата за проучване мнението на
обучаемите, на потребителите на кадри, както
и на всички останали заинтересовани страни;
9. организацията и провеждането на вътрешните одити и прегледа от ръководството.
Чл. 144. Основни принципи за изграждането на СУК са:
1. интегриране на СУК в цялостната дейност на училището;
2. определяне на политика и цели, изцяло
съвместими със стратегия, мисия и контекст
на ВВВУ „Г. Бенковски“;
3. оповестяване на политиката, целите и
организацията на СУК;
4. приобщаване, мотивиране и насочване на
академичния състав и останалите служители
да допринасят за постигане на поставените
цели;
5. насърчаване използването на п р оцесния подход и мисленето, основано на риска;
6. обучение и сертифициране на лицата
от СУК;
7. непрекъснато проучване на трудовия
пазар, интересите и мнението на обучаемите,
очакванията и изискванията на заинтересованите страни;
8. използване на система за външен контрол
за определяне на съответствието на системата
на изискванията на стандарта.
Чл. 145. (1) Системата за управление на
качеството се основава на анализирането
на данните за планирането, провеждането
и ефикасността на учебния процес и всички
съпътстващи дейности.
(2) Функционирането на Системата за
управление на качеството предвижда непрекъснато управление и взаимна връзка между
процесите:
1. планиране на обучението и отговорност
на ръководството;
2. управление на учебния процес и ресурсите;
3. провеждане на обучението;
4. наблюдения, анализ и подобрения.
Чл. 146. (1) Отговорни лица от Системата
за управление на качеството са:
1. упълномощен представител на ръководството;
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2. вътрешни одитори;
3. отговорници по качеството в катедрите.
(2) Отговорните лица от СУК се назначават със заповед на началника на ВВВУ
„Г. Бенковски“.
(3) Отговорностите по СУК на лицата по
ал. 1 са описани в Наръчника по качеството.
Чл. 147. (1) Отговорните лица по качеството наблюдават учебно-възпитателния процес,
извършват одиторска дейност, анализират и
обобщават резултатите от проведените анкети, проучвания на мнения и отзиви, като
акцентират вниманието си върху внедряването на политиката и целите на качеството,
оцен явайк и качест вото на к райни я п родукт – випускниците на училището. Знанията
и уменията, придобити от випускниците, се
оценяват на база въведените критерии за
успех от семестриални и държавни изпити,
реализацията им на трудовия пазар, данните
от получени отзиви на потребители на кад
ри, анкети за удовлетвореността на самите
обучаеми като клиенти и т. н.
(2) Отговорните лица по качеството на
основата на проведените наблюдения и одити при необходимост изработват анализи
и предложения до ръководството на ВВВУ
„Г. Бенковски“ за предприемане на действия
с цел подобряване на качеството на обучение, както и на Системата за управление на
качеството, в съответствие с изискванията
на стандарта.
Чл. 148. (1) За проучване на мнението на
обучаемите е разработена процедура, приета
от Академичния съвет.
(2) Статистическата съвкупност обхваща
обучаемите от всички образователно-квалификационни степени, форми на обучение
и специалности по предварително изготвен
график. Източник на сведения е анкета на
обучаемите на хартиен или електронен носител, която се осъществява посредством
разработени за целта въпросници.
(3) На база резултатите от анкетите се
изготвят обобщени анализи, които се предоставят на:
1. титуляря на дадена дисциплина от учебен план – за резултати, касаещи водената
дисциплина;
2. началниците/ръководителите на катедри – за резултатите, касаещи водените в
съответната катедра дисциплини или касаещи
водещите за катедрата специалности, като
началникът/ръководителят на съответната
катедра запознава с резултатите катедрения
съвет;
3. декана – за всички резултати, касаещи
преподаваните във факултета дисциплини,
както и водените от факултета специалности;
деканът от своя страна запознава членовете
на факултетния съвет;
4. заместник-началника по у чебната и
научната част, който запознава членовете на
Академичния съвет.
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МЕТОДИЧЕСК А ДЕЙНОСТ
Чл. 149. Основната цел на методическата
дейност във ВВВУ „Г. Бенковски“ е осигуряването на високо качество и ефективност на
обучението чрез усъвършенстване на организацията, формите и методите за провеждане
на учебния процес.
Чл. 150. Основно съдържание на методическата дейност е:
1. провеждане на научни изследвания по
проблемите на методиката на обучение и
възпитание;
2. експериментиране и прилагане в учебния
процес на нови и усъвършенствани методи
и форми;
3. провеждане на научни конференции, семинари и съвещания по методически въпроси;
4. заседания по методически въпроси на
Академичния съвет, факултетните и катедрените съвети;
5. провеждане на показни, открити, пробни
и други методически занятия;
6. подготовка и обсъждане на доклади за
акредитации и одити.
Чл. 151. (1) Общото ръководство на методическата дейност във ВВВУ „Г. Бенковски“
се осъществява от заместник-началника по
учебната и научната част.
(2) Непосредственото ръководство на методическата дейност се осъществява от декана
на факултет и началниците/ръководителите
на катедри.
(3) Методическата дейност в училището,
факултета и катедрите се планира в отделни
раздели на годишните и месечните планове.
Чл. 152. Основните въпроси, обсъждани
на методически заседания в катедрите, са:
1. целите, структурата и съдържанието на
учебните програми;
2. организацията, формите и методите за
провеждане на учебния процес по дисциплините на катедрите и на показни, открити,
пробни и други занятия;
3. резултатите от провежданите в катедрите
научни изследвания в областта на методиката
на учебния процес;
4. разработените учебници, учебни и методически помагала за семинарни, лабораторни
и практически занятия, упражнения, тренировки и други материали за учебния процес;
5. организацията и ефективността на учебната практика;
6. използването на учебно-материалната
база и нейното развитие;
7. новостите в областта на методиката на
обучение във висшите училища.
Чл. 153. За обсъждане на методически
въпроси, засягащи две и повече катедри, се
провеждат съвместни заседания.
Чл. 154. Повишаването на методическата
подготовка на академичния състав във ВВВУ
„Г. Бенковски“ се осъществява чрез:
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1. участие в работата на научни конференции, семинари, съвещания и други форми по
методически въпроси;
2. участие в научни изследвания по методически въпроси;
3. разработване на учебници, учебни и методически помагала, семинарни, лабораторни,
практически занятия, упражнения, тренировки
и други материали за учебния процес;
4. самостоятелно изучаване на въпроси от
областта на педагогиката и методиката на
обучение във висшите училища;
5. присъствие на показни, открити и пробни
занятия в катедрата и участие в обсъждането
им.
Чл. 155. Обемът и качеството на методическата дейност на членовете на академичния
състав се оценяват при атестирането им.
Г л а в а

о с м а

Н АУ ЧНОИЗС ЛЕДОВАТ Е ЛСК А И ИНОВА ЦИОНН А ДЕЙНОСТ И ПРИЛОЖ НИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Чл. 156. Във ВВВУ „Г. Бенковски“ се извършват научноизследователска и иновационна дейност и приложни изследвания в областта
на военновъздушните аспекти на отбраната
и сигурността, пилотирането/управлението
на летателните апарати, ръководството на
въздушното движение, техническата експлоатация, комуникационното, навигационното,
информационното и летищното осигуряване,
авиационните технологии и други области на
науката.
Чл. 157. Научноизследователската, иновационната дейност и приложните изследвания
се провеждат в съответствие с националната
политика в областта на научните изследвания, научната политика на Министерството
на отбраната и потребностите на авиационната индустрия на Република България при
условия и по ред, определени в акт, приет от
Академичния съвет.
Г л а в а

д е в е т а

ИЗДАТЕЛСК А, ПУБЛИК АЦИОННА И
ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Чл. 158. Висшето военновъздушно училище
„Г. Бенковски“ развива собствена издателска
дейност съгласно действащото законодателство.
Чл. 159. (1) Издателската дейност в училището има за цел издаване на учебници и учебни
помагала, необходими за осъществяването на
учебния процес, и на други издания.
(2) Издателската дейност се ръководи от
заместник-началника на училището по учебната и научната част.
(3) Редът и организацията на издателската
дейност се определят с правилник, регламентиращ издателската дейност, приет от
Академичния съвет.
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Чл. 160. (1) Издателската дейност осигурява:
1. редактирането и издаването на пери
одичното академично списание;
2. отпечатването на материали от научни
сесии, конференции, съвещания и семинари.
(2) За организирането на издаването на
периодичното академично списание началникът на училището назначава редакционна
колегия. Дейността на редакционната колегия
се определя с правилник, приет от Академичния съвет.
Чл. 161. Издателската дейност в училището
се планира от отделение „Учебна и научна
дейност“ по предложения на факултета и
департамента. Плановете и отчетите за тяхното изпълнение се обсъждат и приемат от
Академичния съвет.
Чл. 162. (1) Публикационната дейност на
академичния състав от ВВВУ „Г. Бенковски“
се води на системен отчет.
(2) Приоритетни са публикациите и цитиранията, отразени в световните индекси
за научно цитиране и интегрираните в тях
регионални индекси за научно цитиране.
Чл. 163. Ежегодно резултатите от публикационната дейност за предходната календарна
година се анализират на заседание на Академичния съвет.
Чл. 164. Данните от публикационната активност на академичния състав се използват
при процедури за хабилитация, атестиране
на професорско-преподавателския състав и
докторантите, участие в конкурси за научноизследователски и образователни проекти, при
номинации за научни награди и др.
Чл. 165. (1) Информационната дейност във
ВВВУ „Г. Бенковски“ има за цел да осигури
необходимата информация на академичния
състав и на обучаемите за пълноценно изпълнение на задълженията им и за осигуряване
качеството на обучението, както и публичност
на постиженията на ВВВУ „Г. Бенковски“ сред
националните и международните професи
онални и академични среди.
(2) Информационната дейност се осигурява чрез:
1. автоматизирана библиотечно-информационна система;
2. вътрешна информационна система за
управление на качеството на обучението;
3. информационен център за обучаемите;
4. вътрешни компютърни мрежи, които
могат да бъдат свързани с други ведомствени,
национални и глобални среди;
5. компютърна система за WEB базирано
и дистанционно обучение;
6. интернет страницата на ВВВУ „Г. Бенковски“, страници в социални мрежи и на научноизследователски и иновационни проекти;
7. връзките с обществеността и популяризирането на дейността на ВВВУ „Г. Бенковски“
в публичното национално и международно
пространство.
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д е с е т а

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Чл. 166. (1) Физическото възпитание и
спортът във ВВВУ „Г. Бенковски“ са задължителни елементи от професионалната подготовка, възпитателния процес и двигателния
режим на военнослужещите и обучаемите и
по категории се реализират чрез:
1. задължителни и факултативни учебни
занятия (за курсантите, студентите и обучаващите се военнослужещи);
2. специализирана психофизическа подготовка (за курсантите);
3. спортно-масова работа (за курсантите);
4. спортни тренировки и участие в спортни
състезания;
5. спорт в свободното време.
(2) Провеждането на физическото възпитание и спорта във ВВВУ „Г. Бенковски“,
както и проверката и оценката на физическата подготовка на военносл у жещите и
курсантите, се извършва съгласно изискванията на нормативните актове по физическа
подготовка, възпитание и спорт в Република
България, актовете на министъра на отбраната по ръководство на физическа подготовка
и организиране на спортната дейност във
въоръжените сили.
Чл. 167. Спортната дейност във ВВВУ
„Г. Бенковски“ има за цел:
1. осигуряване правото и възможността на
всеки да спортува;
2. изграждане на ценностна система чрез
спорта;
3. формиране на здравословен начин на
живот;
4. развитие на спорта от доброволни организации.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Чл. 168. Международната дейност обхваща:
1. сключване на договори за сътрудничество с чуждестранни научни и образователни
институции;
2. сдружаване с други висши училища от
чужбина;
3. обучение и повишаване на квалификацията на чуждестранни курсанти, студенти,
докторанти и специализанти;
4. иницииране, организиране и участие
в меж дународни нау чни и образователни
проекти;
5. иницииране, организиране и участие в
международни научни форуми;
6. размяна на делегации и обмен на опит;
7. обмен и мобилност на академичен състав и обучаеми;
8. повишаване на квалификацията на академичния състав в образователни и научни
институции в чужбина;
9. участие в международни организации на
висши военни и граждански училища.
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Чл. 169. (1) Международната дейност на
ВВВУ „Г. Бенковски“ се осъществява с решение на Академичния съвет.
(2) Всички международни дейности, касаещи отбраната и сигурността на страната, се
съгласуват с министъра на отбраната.
Чл. 170. Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“ развива международна
дейност чрез двустранно сътрудничество с
други военни академии/училища, институции
и сходни учебни и научноизследователски
организации, както и организации с предмет
на дейност в приоритетни за ВВВУ „Г. Бенковски“ направления.
Чл. 171. Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“ членува в международни
организации и структури в съответствие с
решенията по чл. 21, ал. 7, т. 23 и 24 от този
правилник.
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 172. (1) Планирането и разходването на
финансовите средства във ВВВУ „Г. Бенковски“
се извършва въз основа на програмния принцип за управление на ресурсите за отбрана,
приет от Министерството на отбраната.
(2) Висшето военновъзду шно у чилище
„Г. Бенковски“ участва в процеса на планиране, програмиране и бюджетиране чрез
разработване на програмни меморандуми в
дългосрочен и средносрочен период.
Чл. 173. (1) Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“ съставя, изпълнява,
приключва и отчита бюджет.
(2) Бюджетът за съответната година се
формира от:
1. трансфер от бюджета на Министерството
на отбраната;
2. трансфер от други програми от програмната структура на бюджета на Министерството на отбраната за допълнително поставени
задачи на ВВВУ „Г. Бенковски“;
3. дарения, завещания и спонсорство;
4. собствени приходи/приходи съгласно
чл. 90, ал. 3, т. 4 и 5 от Закона за висшето
образование;
5. финансова помощ от общините;
6. преходен остатък от предходната година
съгласно действащото законодателство.
Чл. 174. Висшето военновъздушно училище
„Г. Бенковски“ разработва самостоятелна счетоводна политика, съобразена със счетоводната политика на Министерството на отбраната,
която се приема от Академичния съвет и се
утвърждава от началника на училището.
Чл. 175. Финансовото управление и конт рол на разходите по бюд жета на ВВВУ
„Г. Бенковски“ се осъществяват в съответствие
със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, както и изградената
система за финансово управление и контрол,
която се приема от Академичния съвет.
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Чл. 176. Разпределението на бюджета и
отчетите за изпълнението на бюджета на
ВВВУ „Г. Бенковски“ се приемат от Академичния съвет.
Г л а в а

т р и н а д е с е т а
ЛОГИСТИК А

Чл. 177. Логистичното осиг у ряване на
ВВВУ „Г. Бенковски“ се организира съгласно действащото законодателство, актовете
на министъра на отбраната и заповедите на
началника на ВВВУ „Г. Бенковски“.
Чл. 178. (1) Ръководството и контролът
на лог ис т и ч но т о оси г у ря ва не във ВВВУ
„Г. Бенковски“ се осъществяват от началника
на ВВВУ „Г. Бенковски“.
(2) Изпълнението на логистичните дейности във ВВВУ „Г. Бенковски“ се възлага
на структура, отговаряща за логистичното
осигуряване.
(3) Структурата, отговаряща за логистичното осигуряване, се ръководи от началник, непосредствено подчинен на заместник-началника
по административната част и логистиката.
Чл. 179. (1) Инфраструктурата на ВВВУ
„Г. Бенковски“ включва предоставените му
за управление недвижими имоти.
(2) Недвижимите имоти по ал. 1 се управляват в съответствие с предназначението
им за нуждите, за които са предоставени, с
грижата на добър стопанин.
Чл. 180. (1) Експлоатацията на сградния
фонд и видовете имущества се извършва в
съответствие с изискванията на противопожарните норми.
(2) Основните и допълнителните противопожарни мероприятия се организират
и провеждат със заповед на началника на
ВВВУ „Г. Бенковски“ съгласно действащата
нормативна уредба.
(3) Личният състав от ВВВУ „Г. Бенковски“
е длъжен да познава и спазва правилата за
пожарна безопасност.
Чл. 181. Ръководството и координирането на мероприятията за противопожарната
безопасност се осъществяват от постоянно
действащи комисии и длъжностни лица, назначени със заповед на началника на ВВВУ
„Г. Бенковски“.
Г л а в а

ч е т и р и н а д е с е т а

СИМВОЛИ, ПРАЗНИЦИ И РИТУАЛИ
Чл. 182. (1) Символите на ВВВУ „Г. Бенковски“ са бойно знаме, флаг на ВВВУ, химн,
печати и лого на ВВВУ „Г. Бенковски“.
(2) Формата на бойното знаме на ВВВУ
„Г. Бенковски“ и редът за неговото връчване
и използване се определят от министъра на
отбраната. Знамето се съхранява по ред,
определен от Устава за войскова служба на
Въоръжените сили на Република България
и заповед на началника на ВВВУ „Г. Бенковски“.
(3) Формата на флага на ВВВУ „Г. Бенковски“ се утвърждава от началника на ВВВУ
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„Г. Бенковски“, който определя и реда за
неговото използване.
(4) Печатите на ВВВУ „Г. Бенковски“ се
съхраняват и се поставят на официални документи на училището по ред, определен в
заповед на началника на ВВВУ „Г. Бенковски“.
(5) Логото на ВВВУ „Г. Бенковски“ представлява:
1. изображение на знамето на Република
България, символизиращо, че ВВВУ „Г. Бенковски“ е българско висше училище;
2. стилизирана книга върху художествено
оформена основа, което символизира, че във
ВВВУ „Г. Бенковски“ образованието е поставено на пиедестал;
3. стилизирано крило и слънце, които символизират авиационното пожелание „Напред
и нагоре“;
4. годината 1914 – началото на авиационното образование в България.
(6) Празници на ВВВУ „Г. Бенковски“ са:
1. Международен ден на авиацията и космонавтиката – 12 април;
2. Ден на славянската писменост и култура – 24 май;
3. Патронен празник – 25 май;
4. Ден на авиацията и Военновъздушните
сили – 16 октомври;
5. Ден на народните будители – 1 ноември;
6. Ден на студентите – 8 декември.
(7) Ритуали на ВВВУ „Г. Бенковски“ са:
1. т ържествено откриване на у чебната
година;
2. тържествена промоция и връчване на
дипломите на студентите випускници;
3. производство в първо офицерско звание и връчване на дипломите на курсантите
випускници;
4. полагане на военна клетва от курсантите;
5. удостояване с почетно звание „Доктор
хонорис кауза“ в изпълнение на решение на
Академичния съвет.
(8) Празникът по ал. 6, т. 6 е неучебен ден
за ВВВУ „Г. Бенковски“.
(9) Началникът на ВВВУ „Г. Бенковски“
може да определя и други символи, награди,
празници и ритуали по предложение на Академичния съвет.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 2. Изпълнението на този правилник се
възлага на началника на ВВВУ „Г. Бенковски“.
§ 3. В шестмесечен срок от влизането в
сила на този правилник се приемат и другите
правилници на ВВВУ „Георги Бенковски“
по чл. 37 от Закона за висшето образование.
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
2855
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 7
от 11 март 2020 г.

за придобиване на квалификация по професията „Строителен техник“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за
придобиването на квалификация по професията 582010 „Строителен техник“ от област
на образование „Архитектура и строителство“
и професионално направление 582 „Строителство“ 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
582010 „Строителен техник“ съгласно приложението към тази наредба определя изискванията
за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалностите
5820101 „Строителство и архитектура“, 5820103
„Водно строителство“ и на специалността
5820104 „Транспортно строителство“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Ч л. 4. (1) Държ а вн и я т обра зоват елен
стандарт по чл. 1 определя изискванията
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към кандидатите, описанието на професията,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
582010 „Строителен техник“ 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 професионална квалификация по професията в системата на училищното
образование до учебната 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 № 33 от 2010 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Строителен техник“ (ДВ, бр. 67 от 2010 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Строителен техник“
Професионално направление:
582

Строителство

Наименование на професията:
582010

Строителен техник

Специалности:

Степен на професионална квалификация

Ниво по Национална
квалификационна рамка
(НКР)

Ниво по Европейска
квалификационна
рамка (ЕКР)

5820101

Строителство и архи- Трета
тектура

4

4

5820103

Водно строителство Трета

4

4

5820104

Транспортно строи- Трета
телство

4

4
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1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен
на професионална квалификация съгласно
Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията
„Строителен техник“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от
министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл.
изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.)
изискванията за входящото минимално образователно и/или квалификационно 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 образование и обучение е
придобита квалификация по втора степен на
професионална квалификация по професия
от област на образование „Архитектура и
строителство“.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се
обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Строителен техник“ или по част от нея
чрез валидиране на придобити с неформално
или информално учене резултати от ученето се
осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г.
за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности,
издадена от министъра на образованието и
науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Строителният техник може да организира
и да ръководи изпълнението на подготвителните дейности на строителната площадка, на
отделните видове строителни и монтажни
работи (СМР) за груб строеж (земни, кофражни, армировъчни, бетонови, зидарски,
покривни), за довършителни работи (мазилки,
шпакловки, замазки, облицовки, настилки,
бояджийски, дограмаджийски, тенекеджийски
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и изолационни работи). Строителният техник
упражнява контрол, измерва и оценява дейността на строителните работници.
Строителният техник може да съставя техническа документация, като участва в разработването на оферти, тръжни документи и др.,
подготвя обекта за предаване на възложителите.
Ползва програмни продукти за изготвяне на
инвестиционни проекти под ръководството на
архитекти и строителни инженери.
Строителният техник организира заготов
ката и монтажа на сглобяеми стоманобетонови, дървени и пластмасови конструкции,
изграждането и контрола на експлоатацията
на водоснабдителни и канализационни системи
в малки населени места, на водопроводни и
канализационни мрежи в сгради, изграждането и контрола на експлоатацията на хидромелиоративни системи и хидротехнически
съоръжения, изпълнението на пътни и железопътни работи, изграждането и ремонта на
отводнителни пътни съоръжения – дренажи,
канавки, участва при изграждането, поддържането и ремонта на водостоци, мостове и
други съоръжения.
При изпълнение на трудовите дейности
строителният техник носи отговорност за
собствената си безопасност и тази на строителните работници, които ръководи; за
целесъобразното и ефективно използване на
поверената му техника, инструменти и материали, за качественото и в срок извършване
на строителни и монтажни работи в съответствие с проектно-сметната документация
и действащите стандарти, технически норми
и изисквания.
Строителният техник отговаря за спазване
на правилата за противопожарна охрана, за
здравословни и безопасни условия на труд.
Подписва всички изработени или съгласувани
с него документи, протоколи и др.
Строителният техник изпълнява разнообразни дейности, част от които се осъществяват на строителните обекти, а друга
част – в офис. Поради характера на работата
на открито и прекратяването на СМР при
ниски температури се наблюдава сезонност в
работата – значително по-голямо натоварване
през пролетно-летния период и по-слабо през
есенно-зимния. Работата в офиса включва
участие в изготвяне на инвестиционни проекти, проучване и съставяне на техническа
документация и се осъществява при нормално
работно време и натовареност.
Строителният техник използва геодезическа техника и инструменти (теодолити,
нивелири, лати, жалони и др.). За изготвяне
на техническа документация и у частие в
инвестиционното проектиране строителният
техник използва правилници, справочници,
нормативни документи в строителството,
компютри със специализиран софтуер.

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

Личностните качества, които се изискват
за упражняване на професията „Строителен
техник“, са: умение за планиране, за организация и ръководство на колективна трудова
дейност, прецизност при спазване на изисквания и инструкции, отговорност, коректност,
логи ческо мислене и комбинат ивност за
справяне в проблемни ситуации, самоконтрол,
предприемчивост.
Строителният техник има възможност да
работи във фирми с дейност в областта на
строителството.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професията „Строителен техник“ може да се обучава по друга специалност
от тази професия или да продължи обучението си по професията „Геодезист“ и „Техникреставратор“ от професионално направление
„Архитектура, урбанизъм и геодезия“ – трета
степен на професионална квалификация, като
обучението по общата и отрасловата професионална подготовка се зачита.
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)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и
доп. със Заповед № РД-01-1093 от 19.12.2018 г.
Лица, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Строителен техник“, могат да заемат длъжностите:
3112-3001 Техник, водно строителство;
3112-3002 Техник, водоснабдяване и канализация;
3112-3004 Техник, гражданско строителство
(конструктор);
3112-3005 Техник, гражданско строителство
(хидравлик);
3112-3007 Техник, инвеститорски контрол;
3112-3009 Техник, строителство и архитектура;
3112-3010 Строителен техник, проектнотехнически отдел;
3112-3011 Техник, строителство на метрополитен;
3112-3012 Техник, транспортно строителство;
3112-3018 Диагностик ВиК мрежи;
3112-3019 Техник водоснабдяване;
3123-3001 Технически ръководител строителство;
3123-3003 Технически ръководител, водоснабдяване и канализация;
3334-3001 Агент, недвижими имоти;
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3334-3003 Агент, управление на собственост, както и други длъжности, включени
при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на Единиците резултати от
учене (ЕРУ) и на резултатите от учене (РУ)
по видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен
на професионална квалификация
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 строителна фирма
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 „Строителство“ – трета степен
на професионална квалификация
ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
4.1. РУ Общува ефективно в работния екип
4.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
4.3. РУ Владее чужд език по професията
ЕРУ 5. Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност
5.1. РУ Обработва информация с ИКТ
5.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
5.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
5.4. РУ Осигурява защита на електронната
среда
5.5. РУ Решава проблеми при работата с
ИКТ
ЕРУ 6. Планира и организира работния
процес
6.1. РУ Организира работния процес
6.2. РУ Разпределя трудовите дейности в
работния процес
ЕРУ 7. Основни строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и
тяхното предназначение
7.1. РУ Разчита работни чертежи, монтажни
планове, спецификации
7.2. РУ Познава основните строителни
продукти (материали, изделия, комплекти
или системи) и тяхната област на приложение
7.3. РУ Познава основните елементи на
сградата
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Строителство и архитектура“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 8. Подготовка за разработване на
техническа документация за инвестиционен
проект и за издаване на строителен обект
8.1. РУ Заснема съществуващи обекти
8.2. РУ Разработва инвестиционни проекти,
оферти и тръжна документация
8.3. РУ Подготвя обекта за издаване
ЕРУ 9. Земни и строителни работи за груб
строеж (кофражни, армировъчни, бетонови,
зидарски, покривни работи)
9.1. РУ Организира изпълнението на земните работи на строителния обект
9.2. РУ Организира изпълнението на строителни и монтажни работи при груб строеж,
реконструкции и основни ремонти
9.3. РУ Оценява извършените земни и
строителни работи при груб строеж, реконструкции и основни ремонти
ЕРУ 10. Довършителни работи – мазилки,
шпакловки, замазки, настилки, бояджийски
и тенекеджийски, изолационни работи, строително дърводелство
10.1. РУ Организи ра изпълнението на
довърш и т ел н и т е рабо т и на с т рои т ел н и я
обект – ново строителство, преустройство и
текущи ремонти
10.2. РУ Оценява извършените довършителни работи
ЕРУ 11. Заготовка и монтаж на сглобяеми
конструкции
11.1. РУ Организира монтажа на сглобя
емите конструкции
11.2. РУ Оценява готовата сглобяема конструкция
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Водно строителство“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 12. Подготовка за разработване на
техническа документация за инвестиционен
проект и за издаване на строителен обект
12.1 РУ Заснема съществуващи водоснабдителни, канализационни, хидротехнически
и хидромелиоративни обекти
12.2 РУ Разработва инвестиционни проекти,
оферти и тръжна документация
12.3 РУ Подготвя обекта за издаване
ЕРУ 13. Земни и строителни работи за груб
строеж (кофражни, армировъчни, бетонови,
зидарски работи)
13.1. РУ Организира изпълнението на земните работи на строителния обект
13.2. РУ Организира изпълнението на строителни и монтажни работи при груб строеж,
реконструкции и основни ремонти
13.3. РУ Организира оценяването на извършените земни и строителни работи при груб
строеж, реконструкции и основни ремонти

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

ЕРУ 14. Водоснабдителни и канализационни системи
14.1. РУ Организира строителни и монтажни
работи за изграждането на водоснабдителни
системи в малки населени места
14.2. РУ Организира строителни и монтажни
работи за изграждането и експлоатацията на
канализационни системи в малки населени
места
14.3. РУ Организира строителни и монтажни
работи за изграждането и експлоатацията на
водоснабдителни и канализационни мрежи
в сгради
ЕРУ 15. Х и дромелиоративни системи,
корекц ии на реки и хидротехнически съоръжения
15.1. РУ Организира изграждането и експлоатацията на хидромелиоративни системи
15.2. РУ Организира изграждането и експлоатацията на корекции на реки
15.3. РУ Организира изграждането и експлоатацията на хидротехнически съоръжения
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Транспортно строителство“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 16. Инвестиционно проектиране, търгове и оферти, обектова документация
16.1. РУ Организира процеса на инвестиционното проектиране
16.2. РУ Изготвя оферти и тръжни документи
16.3. РУ Изготвя строителни документи
ЕРУ 17. Подготвителни и земни работи на
строителния обект
17.1. РУ Организира изпълнението на подготвителните работи на строителния обект
17.2. РУ Организира изпълнението на земните работи на строителния обект
ЕРУ 18. Пътни работи
18.1. РУ Организира изпълнението на
пътни работи
18.2. РУ Организира ремонта и сезонното
поддържане на пътни участъци
ЕРУ 19. Железопътни работи
19.1. РУ Организира изпълнението на железопътни работи
19.2. РУ Организира ремонта и текущото
поддържане на железен път
ЕРУ 20. Отводняване на пътя и транспортни съоръжения
20.1. РУ Организира изпълнението, ремонтните дейности и поддръжката на устройствата
за отводняване на пътя – дренажи, окопи,
улеи, риголи, бордюри, шахти и др.
20.2. РУ Организира изпълнението, ремонтните дейности и поддръжката на водостоци,
подпорни и укрепителни стени
20.3. РУ Организира изпълнението, ремонтните дейности и поддръжката на големи
транспортни съоръжения – мостове, метрополитени и подземни съоръжения
3.2. Описание на ЕРУ
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ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с втора степен на
професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Строителен техник

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.1:

Компетентности

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
на работното място
·П
 ознава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд на работното място
·П
 ознава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
·П
 редставя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на
здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
· Представя
���������������������������������������������������������������������������
информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
·П
 редставя 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
·П
 рилага мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за
здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности
·И
 нструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
·К
 онтролира прилагането на необходимите мерки за защита
·И
 зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· Създава
���������������������������������������������������������������������������
организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
·У
 частва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
· Изпълнява
�������������������������������������������������������������������������
трудовите дейности при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност
·П
 роявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
за опазване на околната среда
·П
 ознава разпоредбите за опазване на околната среда
·О
 писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава
���������������������������������������������������������������������������
разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци
· Организира
������������������������������������������������������������������������
сортирането/съхранението на опасни отпадъци и излезли от употреба материали, консумативи и др., при спазване технологията за събиране и
рециклиране
· Анализира възможните причини за екологично замърсяване

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

·
·
·
·
·
·
·

Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 1.2:
Знания

Умения

Умения

4

4

·
·
·
·
·

О
 писва основните рискови и аварийни ситуации
О
 писва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
П
 ознава основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
И
 зброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
П
 ознава реда за разследване на трудови злополуки
И
 зползва терминологията, свързана с аварийните ситуации
Контролира
��������������������������������������������������������������������������
спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
Контролира
��������������������������������������������������������������������������
спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
К
 оординира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
П
 редотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
О
 казва първа помощ на пострадали при авария
Организира
��������������������������������������������������������������������������
спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
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Компетентности

· Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация
·У
 частва в изготвянето на предложения за актуализиране на вътрешнофирмените
правила за пожарна и аварийна безопасност
·У
 частва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/
или авария, в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност
Средства за оценяване: Средство 1:
·Р
 ешаване на тест
Средство 2:
·Р
 ешаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
·У
 чебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
·В
 ладее теоретични знания за:
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:
·И
 збира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова
ситуация
·В
 ярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Икономика

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Строителен техник

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 др.
· Знае ролята на държавата в пазарната икономика
· Познава видовете икономически субекти в бизнеса
· Информира се за успешни практически примери за управление на бизнеса

Умения
Компетентности
Резултат от учене 2.2:
Знания

Умения
Компетентности

4

4

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

Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
Познава начини на ценообразуване на строителна дейност
Описва доставно-складови разходи
Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и
др.
· Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на фирмата

· Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на дейността
на фирмата
Средства за оценяване: Средство 1:
· Писмен изпит/тест
Средство 2:
· Казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в
зададения казус/сценарий
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ЕРУ 3
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Предприемачество

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Строителен техник

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

Компетентности

· Знае същността на предприемачеството
· Знае видовете предприемачески умения
· Познава етапите на управление на строителна дейност и подчинеността на
структурите
· Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата
· Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

Компетентности

· Познава характеристиките на предприемаческото поведение
· Знае видовете предприемаческо поведение
· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работния
процес
· Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 3.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания
Умения

·П
 ознава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес
план
· Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда
· Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата

Компетентности

· В екип разработва проект на бизнес план

Умения

Умения

4

4

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

ЕРУ по отраслова професионална подготовка, единна за професиите от професионално направление „Строителство“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 4
Наименование на
единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Строителен техник

Ниво по НКР:

4
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Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

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

Умения

· Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

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

Резултат от учене 4.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

·
·
·
·

Умения

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

Компетентности

· Осъществява ефективна бизнес комуникация

Резултат от учене 4.3:

Владее чужд език по професията

Знания

· Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

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

Компетентности

· Владее 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

Познава
Познава
Познава
Познава

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

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 5
Наименование на
единицата:

Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Строителен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1:

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
начините 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
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Умения

·И
 зползва 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 5.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания

·
·
·
·
·

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 5.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

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

Умения

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

Компетентности

· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Резултат от учене 5.4:

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 5.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

·П
 ознава 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

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
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
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Умения

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

Компетентности

· 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

ЕРУ 6
Наименование на
единицата:

Планира и организира работния процес

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Строителен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1:

Организира работния процес

Знания

·
·
·
·

Умения

· Планира работния процес
· Съставя график на работните задачи
· Спазва основните нормативни актове, свързани с професията

Компетентности

· Ефективно организира работния процес
· Предлага и обосновава необходимостта от промени в работния процес

Резултат от учене 6.2:

Разпределя трудовите дейности в работния процес

Знания

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

Умения

· Планира трудовите дейности
· Спазва етичните норми на поведение
· Следи за спазването на етичните норми на поведение

Познава структурата на предприятието/фирмата
Изброява методи за нормиране на работния процес
Познава нормативните документи, свързани с професията
Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес
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Компетентности

· Ефективно планира и разпределя дейностите
· Създава и поддържа етична работна среда
· Участва в екип при изграждането и поддържането на ефективна работна среда

Средства за оценяване:

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

Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Дефинира теоретични понятия при планирането и организацията на работния
процес
За средство 2:
· Дефинира теоретични понятия при разпределението на дейностите в работния
процес

ЕРУ 7
Наименование на
единицата:

Основни строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и
тяхното предназначение

Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на
професията:

Строителен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Разчита работни чертежи, монтажни планове, спецификации

Знания

· Описва знаци и обозначения на чертежи, монтажни планове и спецификации
· Изброява методи за изготвяне на чертежи, монтажни планове и спецификации

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· Способен е да разчита правилно чертежи, монтажни планове и спецификации
· Способен е да начертава чертежи, монтажни планове и спецификации и др.,
съобразявайки се с правилата за изготвяне на технически чертежи

Резултат от учене 7.2:

Познава основните строителни продукти (материали, изделия, комплекти или
системи) и тяхната област на приложение

Знания

· Изброява основните строителни материали
· Описва предназначението на основните строителни материали

Умения

· Подбира правилно основни строителни материали
· Съобразява се с характеристиките на основните строителни материали

Компетентности

· Способен е да разпознае основните строителни материали
· Правилно прилага основните видове строителни материали

Резултат от учене 7.3:

Познава основните елементи на сградата

Знания

· Описва основните елементи на сградата
· Изброява видове конструкции
· Описва начините на изпълнение на елементите на сградата

Умения

· Разграничава основните елементи на една сграда
· Прилага различни начини на изпълнение на елементите на сградата

Компетентности

·С
 пособен е самостоятелно да класифицира елементите на сградата по различни
признаци

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Практическа задача

Разчита различните видове чертежи, монтажни планове и спецификации
Намира каталожни данни
Изработва чертеж, монтажни планове и спецификации
Опазва поверената му документация

Условия за провеждане За средства 1 или 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет/компютърен кабинет

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за конструктивните части на сградата, начините за нейното изпълнение, видовете строителни материали, които
се използват
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно практическа задача в рамките на предварително зададеното за това време и критерии за оценяване

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Строителство и архитектура“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 8
Наименование на
единицата:

Подготовка за разработване на техническа документация за инвестиционен проект и за издаване на строителен обект

Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на
професията:

Строителен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1:

Заснема съществуващи обекти

Знания

·
·
·
·
·
·

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

· Ефективно планира и организира работните задачи
· Работи в екип по заснемане на съществуващи обекти

Резултат от учене 8.2:

Разработва инвестиционни проекти, оферти и тръжна документация

Знания

·
·
·
·
·
·
·

Умения

·И
 зготвя чертежи на предлаганите проектни решения: ситуационно решение;
разпределения, разрези, фасади; други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта с помощта на CAD системи
· Редактира чертежи при необходимост
· Разчита чертежи, спецификации и указания към проекта
· Извлича необходимата информация от технически справочници, нормативни
документи
· Осъществява контакт с доставчици на материали, проектанти и възложители
· Изготвя количествено-стойностни сметки
· Изготвя анализни цени за различни видове строителни работи
· Изготвя линейни календарни графици

Компетентности

·Е
 фективно подпомага екипа при изграждане и поддържане на ефективна работна среда и разработването на инвестиционни проекти, оферти и тръжна
документация

Дефинира същността на геометричното и проекционното чертане
Назовава необходимите инструменти и методи за измерване
Изброява основни видове носещи и неносещи елементи на сградата
Описва предназначението на носещи и неносещи елементи на сградата
Познава начина на изпълнение на носещи и неносещи елементи на сградата
Изброява видовете строителни продукти (материали, изделия, комплекти или
системи)
· Описва условията и реда за съставяне на актове и протоколи за подготовка,
откриване на строителна площадка
· Описва условията и реда за определяне на строителна линия и ниво
Разчертава обектите в ръчна скица
Извършва измерване, като използва подходящите инструменти
Прилага методи за измерване
Изчертава графично в мащаб съществуващ строителен обект от ръчна скица
Подготвя актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

Описва обхвата и съдържанието на инвестиционен проект
Назовава основните менюта и команди в AutoCAD
Дефинира същността на нормите за разход на труд, материали и механизация
Познава приложението на нормите за разход на труд, материали и механизация
Описва методологията на ценообразуването
Описва основните организационни методи за изпълнение на строителството
Изрежда принципите за съставяне на линейни графици
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Резултат от учене 8.3:

Подготвя обекта за издаване

Знания

·
·
·
·
·
·
·

Посочва нормативните актове за класификация на строителните отпадъци
Изрежда нормативните актове за управление на строителните отпадъци
Описва правилата за приемане на извършените строителни работи
Описва условията и реда за съставяне на актове и протоколи
Описва методи за заснемане на съществуващи обекти
Описва инструменти за заснемане на съществуващи обекти
Назовава протоколи за приемане на завършени видове строителни и монтажни
работи

Умения

·
·
·
·
·

Извършва измервания с инструменти и методи
Изчертава ръчни скици на заснет обект или част от него
Оформя чертежи от ръчна скица в подходящ мащаб
Отчита количествата на завършените строителни работи
Организира документооборота за качеството на влаганите материали и строителните продукти
Контролира възстановяването на нанесените щети по време на строителните
работи във връзка с опазване на околната среда
Подготвя актове и протоколи за приемане на завършени видове строителни и
монтажни работи
Контролира отстраняването на забележките на приемателната комисия
Окомплектова техническата документация за съхранение при изпълнителя

·
·
·
·
Компетентности

·Е
 фективно планира и разпределя дейностите си и тези на екипа за издаване на
обекта при спазване изискванията за опазване на околната среда

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Практическа задача

Условия за провеждане За средства 1 или 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет/компютърен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за конструктивните части на сградата, начините за нейното изпълнение, видовете строителни материали, които
се използват, основните менюта и команди в AutoCAD, обхвата и съдържанието на инвестиционен проект, нормите за разход на труд, материали и механизация; принципите и методологията на ценообразуването, актове и протоколи
по време на строителството
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно практическа задача в рамките на предварително зададеното за това време и критерии за оценяване

ЕРУ 9
Наименование на
единицата:

Земни и строителни работи за груб строеж (кофражни, армировъчни, бетонови,
зидарски, покривни работи)

Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на
професията:

Строителен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Организира изпълнението на земните работи на строителния обект

Знания

· Изброява свойствата на видовете почви
· Описва видовете подготвителни, спомагателните и основните процеси на земните работи
· Обяснява начините за отводняване на земните съоръжения
· Обяснява начините за укрепване на изкопи
· Назовава видовете транспорт в строителството
· Изброява видовете строителни машини
· Дефинира специфичните условия за безопасност при упражняване на професията

С Т Р.
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Разчита строителни планове и чертежи
Сигнализира строителната площадка с необходимите знаци и табели
Разпределя работещите по работни места
Работи с подемни, транспортни и строителни машини на строителния обект
Контролира експлоатацията на строителната техника
Определя работната зона и границите на опасната зона при преместване на
строителни машини и механизация на строителната площадка
Контролира разтоварване на товарите
Контролира натоварване и укрепване на товарите при транспортиране
Контролира подреждане на строителната площадка на строителните продукти
(материали, изделия, комплекти или системи) и оборудването
Контролира подреждане и съхранение на строителната площадка на строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и оборудването
Контролира укрепването на изкопите
Следи за спазването на технологичната последователност при изпълнението на
земните работи
Определя отговорно лице с необходимата квалификация, което да контролира
изправността, правилната експлоатация, прегледите, поддръжката и ремонта на
работното оборудване (строителни машини, електрически инструменти, директни горивни устройства и др.)

Компетентности

·С
 пособен е самостоятелно и в екип да изпълнява земните работи на строителния обект, като следи отговорно за спазването на ЗБУТ и технологичната
последователност при изпълнението им
· Следи за безопасното извършване на разрушаване на сгради и съоръжения чрез
предприемане на подходящи предпазни мерки, методи и процедури

Резултат от учене 9.2:

Организира изпълнението на строителни и монтажни работи при груб строеж,
реконструкции и основни ремонти

Знания

·О
 писва видовете строителни продукти (материали, изделия, комплекти или
системи) за извършване на строителни и монтажни работи
· Изброява необходимите инвентарни средства, пособия, инструменти и машини
за извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи
· Описва технологическата характеристика на кофражни, армировъчни, бетонови,
зидарски и покривни работи
· Обяснява технологичната последователност при изпълнение на груб строеж,
реконструкции и основни ремонти
· Познава методите за измерване с геодезически инструменти
· Описва принципите на „пасивната“ сграда
· Описва специфичните условия за безопасност при упражняване на професията

Умения

· Разпределя работещите по работни места
· Планира строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
и оборудването за извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи
· Контролира изграждането на кофражното скеле
· Организира укрепването на кофражното скеле
· Организира демонтирането на кофражното скеле
· Контролира съответствието на влаганите в строителството материали и изделия
· Контролира качеството на влаганите в строителството материали и изделия
· Контролира извършването на строителни и монтажни работи в съответствие с
технологичната последователност
· Извършва геодезически измервания
· Следи за недопускане на топлинни мостове

Компетентности

·Е
 фективно планира и разпределя работните задачи, като организира изпълнението на строителни и монтажни работи при груб строеж, реконструкции и
основни ремонти
· Отговорно участва в екип при изграждането и поддържането на ефективна работна среда при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 9.3:

Оценява извършените земни и строителни работи при груб строеж, реконструкции и основни ремонти

Знания

·О
 писва правилата за извършване на земни, кофражни, армировъчни, бетонови,
зидарски и покривни работи
· Описва правилата за приемане на земни, кофражни, армировъчни, бетонови,
зидарски и покривни работи
· Познава условията и реда за съставяне на актове и протоколи за приемане на
завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни етапи или части от тях

БРОЙ 36
Умения

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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·
·
·
·

Определя обема на земните работи
Определя транспортирането и депонирането на земните маси
Отчита количеството на вложените материали, труд и механизация
Измерва изпълнението на земните работи и строителните работи за груб строеж, реконструкции и основни ремонти
· Предава изпълнението на земните работи и строителните работи за груб строеж, реконструкции и основни ремонти
· Оценява качеството на изпълнените земни и видовете СМР
· Съставя актове и протоколи по време на строителството съгласно нормативните изисквания
Компетентности
· Предприема ефективни мерки за установяване и отстраняване на допуснати
дефекти при изпълнение на СМР
· Отговорно участва в екип при оценяването на извършените земни и строителни
работи при груб строеж, реконструкции и основни ремонти, като спазва ЗБУТ
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Изпълнение на практическа задача/решаване на казус
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за подготовката и организация на
строителната площадка, видовете подемна, транспортна техника и строителни
машини, необходими за извършване на земни, строителни и монтажни работи,
видове строителни материали, изделия, инструменти и машини за СМР,
технологичната последователност и правила за изпълнение, изчисление и
приемане на СМР
· Демонстрира знания за иновативния метод на изграждане на „пасивни сгради“
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача в рамките на предварително зададеното за
това време и критерии за оценка

ЕРУ 10
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР

Довършителни работи – мазилки, шпакловки, замазки, настилки, бояджийски и
тенекеджийски, изолационни работи, строително дърводелство
4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Строителен техник

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1:

Организира изпълнението на довършителните работи на строителния обект – ново
строителство, преустройство и текущи ремонти
· Описва видовете строителни продукти (материали, изделия, комплекти или
системи) за извършване на довършителни работи
· Изброява необходимите инвентарни средства, пособия, инструменти и машини
за извършване на довършителни работи
· Познава нормативния акт за общите изисквания за работа на височина,
специфичните изисквания за скелета, платформи, люлки и стълби
· Обяснява технологичната последователност при изпълнение на довършителните
работи
· Обяснява правилата за извършване на бояджийски, дърводелски и стъкларски,
строителни железарски работи, подови настилки, мазилки и облицовки,
топлоизолации в строителството, хидроизолации на сгради и съоръжения
· Изброява видовете материали, изделия и техники за полагане и монтиране при
„пасивна“ сграда
· Разчита технологични схеми, чертежи и скици
· Разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност,
квалификация, знания и опит
· Класифицира по различни признаци строителни продукти (материали, изделия,
комплекти или системи) за извършване на довършителни работи
· Контролира съответствието и качеството на влаганите в строителството
материали и изделия

Знания

Умения

4
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·К
 онтролира параметрите, съответстващи на изискванията за изграждане на
„пасивна“ сграда
· Контролира изграждането на строително скеле и неговото укрепване
· Координира работата, когато скелетата, платформите и люлките се използват
от няколко бригади
· Контролира приготвянето на строителните разтвори, лепила, бояджийски
състави и др.
· Контролира подготовката на основата преди нанасяне на бояджийското покритие
· Контролира монтирането на различни облицовки и настилки, изолации и други
завършващи покрития
· Следи за спазване на правилата за полагане и монтиране при „пасивна сграда“
· Следи за реда и чистота на работните места и строителните площадки, за които
отговаря
Компетентности

·Е
 фективно планира и разпределя работните задачи
· Работи самостоятелно и в екип за организиране на изпълнението на
довършителните работи на строителния обект, като следи за спазване на
правилата за извършване на бояджийски, дърводелски и стъкларски, строителни
железарски работи, подови настилки, мазилки и облицовки, топлоизолации в
строителството, хидроизолации на сгради и съоръжения, както и тези, характерни
за „пасивните сгради“

Резултат от учене 10.2:

Оценява извършените довършителни работи

Знания

·И
 зброява правилата за приемане на бояджийски, дърводелски и стъкларски,
строителни железарски работи, подови настилки, мазилки и облицовки,
топлоизолации в строителството, хидроизолации на сгради и съоръжения
· Описва видове дефекти, получени при неспазване на техническата
последователност

Умения

·О
 тчита количеството на вложените материали, труд и механизация в отчетни
форми
· Оценява качеството на изпълнените довършителни работи
· Обяснява появата на евентуални дефекти от неспазване от технологичната
последователност

Компетентности

·П
 редприема ефективни мерки за установяване и отстраняване на допуснати
дефекти при изпълнение на довършителните работи
· Активно участва в екип в оценяването на извършените довършителни работи

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на практическа задача/казус

Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за разнообразните видове материали
и изделия за изпълнение на довършителните работи, използваните разнообразни
видове на свързващи вещества и разтвори, технологичната последователност за
тяхното изпълнение, различни методи и конкретни правила за изпълнението и
измерването и приемането им
· Демонстрира знания за иновативните методи за извършване на довършителни
работи, свързани с изграждането на „пасивни“ сгради
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно практическа задача в рамките на предварително
зададеното за това време и критерии за оценка

ЕРУ 11
Наименование на
единицата:

Заготовка и монтаж на сглобяеми конструкции

Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на
професията:

Строителен техник
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Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 11.1:

Организира монтажа на сглобяемите конструкции

Знания

· Описва видовете строителни стомани, свързващи елементи и съединения
· Описва видовете строителни продукти (материали, изделия, комплекти, елементи
или системи) на стоманобетонови, дървени и пластмасови конструкции
· Изброява необходимите машини и инструменти
· Изброява такелажни и спомагателни средства за заготовка и монтаж
· Описва технологичната характеристика на заготовката и монтажа на елементите
· Изброява средствата за транспортиране на елементите на сглобяемата
конструкция
· Изброява средствата за монтиране на елементите на сглобяемата конструкция
· Познава начина на изпълнение на връзките между отделните елементи и тяхната
обработка
· Описва начините за складиране на елементите на сглобяемата конструкция

Умения

· Разчита технологични схеми, чертежи и скици
· Разчита планове за монтаж на различни видове сглобяеми конструкции
· Разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност,
квалификация, знания и опит
· Контролира съответствието и качеството на влаганите в строителството
материали и изделия
· Координира работата на транспортните средства и монтажните машини
· Планира необходимите машини, инструменти, такелажни и спомагателни
средства за заготовка и монтаж
· Следи за спазване на технологичните процеси – подготвителни и монтажни
работи

Компетентности

·О
 рганизира по подходящ начин монтажа на сглобяемите конструкции, като
спазва ЗБУТ

Резултат от учене 11.2:

Оценява готовата сглобяема конструкция

Знания

· Описва правилата за приемане на сглобяеми конструкции
· Обяснява появата на евентуални дефекти от неспазване на технологичната
последователност на заготовката на елементите, подготвителните и монтажните
работи

Умения

·О
 тчита количеството на вложените материали, труд и механизация в отчетни
форми
· Оценява качеството на изпълнените работи

Компетентности

· Ефективно планира и разпределя работните задачи
· Предприема ефективни мерки за установяване и отстраняване на допуснати
дефекти при заготовката и монтажа на елементите на сглобяемата конструкция
· Активно участва в екип при оценяването на готовата сглобяема конструкция

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Изпълнение на практическа задача/решаване на казус

Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за разнообразните видове
строителни продукти за стоманобетонови, дървени и пластмасови конструкции,
използваните машини, инструменти, различните такелажни и спомагателни
средства за заготовка и монтаж, технологичната характеристика на заготовката
и монтажа на елементите, средствата за транспортиране и складиране
на елементите на сглобяемата конструкция, правилата за измерването и
приемането им и мерки за установяване и отстраняване на допуснати дефекти
при заготовката и монтажа на елементите на сглобяемата конструкция
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача в рамките на предварително зададеното за
това време и критерии за оценка
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Водно строителство“ – трета
степен на професионална квалификация
ЕРУ 12
Наименование на
единицата:

Подготовка за разработване на техническа документация за инвестиционен проект и за издаване на строителен обект

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Строителен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 12.1:

Заснема съществуващи водоснабдителни, канализационни, хидротехнически и
хидромелиоративни обекти

Знания

·
·
·
·
·
·

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

·С
 пособен е в екип да работи по заснемане на съществуващите водоснабдителни,
канализационни, хидротехнически и хидромелиоративни обекти при спазване
на ЗБУТ

Резултат от учене 12.2:

Разработва инвестиционни проекти, оферти и тръжна документация

Знания

·
·
·
·
·
·
·

Умения

·И
 зготвя чертежи на предлаганите проектни решения (ситуационно решение;
разпределения, разрези, фасади; други чертежи – в подходящ мащаб, в зависимост
от вида и спецификата на обекта с помощта на CAD системи)
· Редактира чертежи при необходимост
· Разчита чертежи, спецификации и указания към проекта
· Извлича информация от технически справочници и нормативни документи
· Осъществява контакт с доставчици на материали, проектанти и възложители
· Изготвя количествено-стойностни сметки
· Изготвя анализни цени за различни видове строителни работи
· Изготвя линейни календарни графици

Компетентности

· Ефективно планира и разпределя работните задачи
· Работи с екип в разработването на инвестиционни проекти, оферти и тръжна
документация

Резултат от учене 12.3:

Подготвя обекта за издаване

Знания

·
·
·
·
·

Дефинира същността на геометричното и проекционното чертане
Назовава необходимите инструменти и методи за измерване
Изброява основни видове носещи и неносещи елементи на сградата
Описва предназначението на носещи и неносещи елементи на сградата
Познава начина на изпълнение на носещи и неносещи елементи на сградата
Изброява видовете строителни продукти (материали, изделия, комплекти или
системи)
· Описва условията и реда за съставяне на актове и протоколи за подготовка,
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво
Разчертава обектите в ръчна скица
Извършва измерване, като използва подходящите инстументи
Прилага различни методи за измерване
Изчертава графично в мащаб съществуващ строителен обект от ръчна скица
Подготвя актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка
и определяне на строителна линия и ниво

Описва обхвата и съдържанието на инвестиционен проект
Назовава основните менюта и команди в AutoCAD
Дефинира същността на нормите за разход на труд, материали и механизация
Познава приложението на нормите за разход на труд, материали и механизация
Описва методологията на ценообразуването
Описва основните организационни методи за изпълнение на строителството
Изброява принципите за съставяне на линейни графици

Изброява нормативните актове за класификация на строителните отпадъци
Изрежда нормативните актове за управление на строителните отпадъци
Описва правилата за приемане на извършените строителни работи
Описва условията и реда за съставяне на актове и протоколи
Назовава протоколи за приемане на завършени видове строителни и монтажни
работи

БРОЙ 36
Умения

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

·
·
·
·
·

Извършва измервания с инструменти и методи
Изчертава ръчни скици на заснет обект или част от него
Оформя чертежи от ръчна скица в подходящ мащаб
Отчита количествата на завършените строителни работи
Организира документооборота за качеството на влаганите материали и
строителните продукти
· Подготвя актове и протоколи за приемане на завършени видове строителни и
монтажни работи
· Контролира отстраняването на забележките на приемателната комисия
· Окомплектова техническата документация за съхранение при изпълнителя
Компетентности
· Прецизно контролира възстановяването на нанесените щети по време на
строителните работи във връзка с опазване на околната среда, като ефективно
планира и разпределя работните задачи
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на практическа задача/изпълнение на проектно задание
Условия за провеждане За средства 1 или 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет/компютърен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за конструктивните части на
сградата, начините за нейното изпълнение, видовете строителни материали,
които се използват, основните менюта и команди в AutoCAD, обхвата и
съдържанието на инвестиционен проект, нормите за разход на труд, материали
и механизация; принципите и методологията на ценообразуването, актове и
протоколи по време на строителството
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно практическа задача в рамките на предварително
зададеното за това време и критерии за оценяване

ЕРУ 13
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Земни и строителни работи за груб строеж (кофражни, армировъчни, бетонови,
зидарски работи)
4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Строителен техник

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 13.1

Организира изпълнението на земните работи на строителния обект

Знания

· Изброява свойствата на видовете почви
· Описва видовете подготвителни, спомагателни и основни процеси на земните
работи
· Обяснява начините за отводняване на земните съоръжения
· Обяснява начините за укрепване на изкопи
· Назовава транспорта в строителството
· Изброява видовете строителни машини
· Дефинира условия за безопасност при упражняване на професията
· Разчита строителни планове и чертежи
· Сигнализира строителната площадка с необходимите знаци и табели
· Разпределя работещите по работни места
· Работи с подемни, транспортни и строителни машини на строителния обект
· Контролира правилната експлоатация на строителната техника
· Определя работната зона и границите на опасната зона при преместване на
строителни машини и механизация на строителната площадка
· Контролира разтоварване на товарите
· Контролира натоварване и укрепване на товарите при транспортиране
· Контролира подреждане и съхранение на строителната площадка на строителните
продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и оборудването
· Контролира укрепването на изкопите
· Следи за спазването на технологичната последователност при изпълнението на
земните работи
· Определя отговорно лице с необходимата квалификация, което да контролира
изправността, правилната експлоатация, прегледите, поддръжката и ремонта
на работното оборудване (строителни машини, електрически инструменти,
директни горивни устройства и др.)

Умения

4
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·О
 рганизира безопасното разрушаване на сгради и съоръжения чрез предприемане
на подходящи предпазни мерки, методи и процедури
· Отговорно следи за спазването на технологичната последователност при
изпълнението на земните работи
Резултат от учене 13.2: Организира изпълнението на строителни и монтажни работи при груб строеж,
реконструкции и основни ремонти
Знания
· Описва видовете строителни продукти (материали, изделия, комплекти или
системи) за извършване на строителни и монтажни работи
· Изброява необходимите инвентарни средства, пособия, инструменти и машини
за извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи
· Описва технологическата характеристика на кофражни, армировъчни, бетонови,
зидарски и покривни работи
· Обяснява технологичната последователност при изпълнение на груб строеж,
реконструкции и основни ремонти
· Изброява методите за измерване с геодезически инструменти
· Описва принципите на „пасивната“ сграда
· Изрежда условията за осигуряване на безопасност при упражняване на професията
Умения
· Разпределя работещите по работни места
· Планира строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
и оборудването за извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи
· Контролира изграждането на кофражното скеле
· Организира укрепването на кофражното скеле
· Организира демонтирането на кофражното скеле
· Контролира съответствието на влаганите в строителството материали и изделия
· Контролира качеството на влаганите в строителството материали и изделия
· Контролира извършването на строителни и монтажни работи в съответствие с
технологичната последователност
· Извършва геодезически измервания
· Следи за недопускане на топлинни мостове
Компетентности
· Ефективно планира и разпределя работните задачи, като организира изпълнението
на строителни и монтажни работи при груб строеж, реконструкции и основни
ремонти
· Отговорно участва в екип при изграждането и поддържането на ефективна
работна среда при спазване на ЗБУТ
Резултат от учене 13.3: Организира оценяването на извършените земни и строителни работи при груб
строеж, реконструкции и основни ремонти
Знания
· Описва правилата за извършване на земни, кофражни, армировъчни, бетонови,
зидарски и покривни работи
· Описва правилата за приемане на земни, кофражни, армировъчни, бетонови,
зидарски и покривни работи
· Познава условията и реда за съставяне на актове и протоколи за приемане
на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на
строежите на отделни етапи или части от тях
Умения
· Определя обема на земните работи
· Определя транспортирането и депонирането на земните маси
· Отчита количеството на вложените материали, труд и механизация
· Измерва изпълнението на земните работи и строителните работи за груб строеж,
реконструкции и основни ремонти
· Предава изпълнението на земните работи и строителните работи за груб строеж,
реконструкции и основни ремонти
· Оценява качеството на изпълнените земни и видовете СМР
· Съставя актове и протоколи по време на строителството съгласно нормативните
изисквания
Компетентности
· Предприема ефективни мерки за установяване и отстраняване на допуснати
дефекти при изпълнение на СМР
· Работи в екип при оценяването на извършените земни и строителни работи при
груб строеж, реконструкции и основни ремонти, като спазва ЗБУТ
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Изпълнение на практическа задача/проектно задание
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
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Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за подготовката и организацията на
строителната площадка, видовете подемна, транспортна техника и строителни
машини, необходими за извършване на земни, строителни и монтажни работи,
видове строителни материали, изделия, инструменти и машини за СМР,
технологичната последователност и правила за изпълнение, изчисление и
приемане на СМР
· Демонстрира знания за иновативния метод на изграждане на „пасивни сгради“
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача в рамките на предварително зададеното за
това време

ЕРУ 14
Наименование на
единицата:

Водоснабдителни и канализационни системи

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Строителен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 14.1:

Организира строителни и монтажни работи за изграждането на водоснабдителни
системи в малки населени места

Знания

·
·
·
·
·
·

Умения

· Разчита чертежи, спецификации, указания към проекта
· Извършва хидравлично оразмеряване на водоснабдителни системи в малки
населени места
· Графично изобразява отделните елементи и материали
· Разпознава фасонните части и арматурите за изграждане на водоснабдителни
системи
· Извършва хоризонтални измервания с геодезически инструменти
· Прилага методи и съоръжения за пречистване и обеззаразяване на питейните
води
· Подготвя техническа документация

Компетентности

·С
 пособен е в екип да организира изграждането и експлоатацията на
водоснабдителни системи в малки населени места при спазване на нормативните
изисквания

Резултат от учене 14.2:

Организира строителни и монтажни работи за изграждането и експлоатацията на
канализационни системи в малки населени места

Знания

·О
 писва видове тръби за изграждането и експлоатацията на канализационни
системи в малки населени места
· Изброява начини на свързване на тръбите
· Маркира фасонните части за канализационни системи
· Описва методи и съоръжения за пречистване на отпадъчни води
· Назовава техническа документация, свързана с нормативните изисквания

Умения

·И
 звършва хидравлично оразмеряване на канализационни системи в малки
населени места
· Графично изобразява отделните елементи и материали
· Разпознава фасонните части за изграждане на канализационни системи
· Прилага методи и съоръжения за пречистване на отпадъчни води

Компетентности

·С
 пособен е в екип да организира изграждането и експлоатацията на
канализационни системи в малки населени места при спазване на нормативните
изисквания

Описва видове тръби за водоснабдяване
Изброява начини на свързване на видовете тръби
Маркира фасонните части за водоснабдителни системи
Маркира арматурите за водоснабдителни системи
Описва съоръженията по водоснабдителните системи
Посочва методи и съоръжения за пречистване и обеззаразяване на питейните
води
· Назовава техническа документация, свързана с нормативните изисквания

С Т Р.
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Резултат от учене 14.3:

Организира строителни и монтажни работи за изграждането и експлоатацията на
водоснабдителни и канализационни мрежи в сгради
Знания
· Описва видове тръби за изграждане на водоснабдяване на сгради
· Изброява начини на свързване на тръби за водоснабдяване на сгради
· Описва технологичната последователност за изграждане на водоснабдяване на
сгради
· Маркира нормативни изисквания, свързани с изграждането на водоснабдителни
и канализационни мрежи в сгради
Умения
· Намира специализирана информация от планове и чертежи
· Извършва хидравлично оразмеряване на водоснабдителни и канализационни
мрежи в сгради
· Графично изобразява отделните елементи и материали
· Организира извършване на последователни дейности
· Контролира качеството на изпълнение на процеса
· Предприема мерки за отстраняване на допуснати дефекти
Компетентности
· Способен е в екип правилно да организира изграждането и експлоатацията на
водоснабдителни и канализационни мрежи в сгради, спазвайки изискванията за
безопасност
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Изпълнение на практическа задача/проектно задание
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда/учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за изграждането и експлоатацията
на водоснабдителни и канализационни мрежи в малки населени места и сгради
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача в рамките на предварително зададеното за
това време и критерии за оценка

ЕРУ 15
Наименование на
единицата:

Хидромелиоративни системи, корекции на реки и хидротехнически съоръжения

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Строителен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 15.1:

Организира изграждането и експлоатацията на хидромелиоративни системи

Знания

·О
 писва основни строителни продукти (материали, изделия, комплекти или
системи) за изграждане на хидромелиоративни системи
· Дефинира предназначението на строителните продукти
· Назовава видове отводнителни и напоителни системи
· Маркира съоръжения за отводнителни и напоителни системи

Умения

· Разчита специализирана информация от планове и чертежи
· Използва основни строителни продукти (материали, изделия, комплекти или
системи) за изграждане на хидромелиоративни системи
· Хидравлично изчислява отводнителни и напоителни системи
· Графично изобразява отделните елементи и материали
· Извършва измервания с геодезически инструменти

Компетентности

·У
 частва в екип по извършването
хидромелиоративни системи

Резултат от учене 15.2:

Организира изграждането и експлоатацията на корекции на реки

Знания

· Дефинира речен отток и основните му характеристики
· Назовава видовете корекции на реки и съоръженията към тях
· Дефинира принципа на действие на корекциите на реки

на

контрол

на

експлоатацията

на
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·
·
·
·
·

Разпознава видове корекции на реки
Прилага принципа на действие на корекции на реки
Хидравлично изчислява корекции на реки
Графично изобразява отделните елементи и материали
Участва в екип по изграждане и контрол на експлоатацията на корекции на реки
при спазване на ЗБУТ
Организира изграждането и експлоатацията на хидротехнически съоръжения

Знания

·О
 писва основни строителни продукти (материали, изделия, комплекти или
системи) за изграждане на хидротехнически съоръжения
· Дефинира принципите за фундиране и земен натиск
· Дефинира речен отток и основните му характеристики
· Назовава видовете водни електрически централи и съоръженията към тях
· Назовава видове язовирни стени
· Дефинира принципа на действие на хидротехническите съоръжения
Умения
· Разчита специализирана информация от планове и чертежи
· Разпознава видове язовирни стени
· Прилага принципа на действие на хидротехническите съоръжения
· Хидравлично изчислява натоварването на малки земнонасипни язовирни стени
· Графично изобразява отделните елементи и материали
Компетентности
· Участва в екип по изграждане и контрол на експлоатацията на хидротехнически
съоръжения, спазвайки ЗБУТ
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Изпълнение на практическа задача/проектно задание
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда/учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за изграждане и експлоатацията на
хидромелиоративни системи, корекции на реки и хидротехнически съоръжения
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача в рамките на предварително зададеното за
това време и критерии за оценка

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Транспортно строителство“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 16
Наименование на
единицата:

Инвестиционно проектиране, търгове и оферти, обектова документация

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Строителен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 16.1:

Организира процеса на инвестиционното проектиране

Знания

·Д
 ефинира същността на геометричното и проекционното чертане, видовете
мащаби, условни обозначения, правила и стандарти за оформяне на строителни
чертежи
· Обяснява основните менюта и команди на специализирана чертожна компютърна
програма (САD или друга програма)
· Познава участниците, процедурите и документите в етапа на инвестиционното
проучване
· Описва обхвата и съдържанието на инвестиционен проект в различните фази,
процедурите по неговото съгласуване, одобряване и издаване на разрешение за
строеж и участниците в етапа на инвестиционното проектиране
· Изброява основните части и елементи на пътните и железопътни обекти и
предназначението им
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Умения

Компетентности
Резултат от учене 16.2:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 16.3:
Знания
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· Изготвя чертежи на проектните решения в подходящ мащаб
· Използва специализирана чертожна компютърна програма (САD или друга
програма)
· Извлича информация от нормативни актове, справочници, техническа
документация
· Оформя проектна документация
· Осъществява комуникация с участниците в процеса на проучване и проектиране
· Работи самостоятелно и в екип в процеса на инвестиционно проектиране
· Планира и разпределя ефективно дейността си
Изготвя оферти и тръжни документи
·И
 зброява нормативните документи, свързани с провеждане на тръжни процедури
и изготвяне на оферти
· Описва съдържанието на тръжната и офертна документация
· Дефинира същността на техническото нормиране на строителните ресурси
· Познава принципите на ценообразуване
· Обяснява основните методи за организация на строителството
· Познава принципите на календарно планиране, видовете графици, тяхното
съставяне и приложение
· Разчита чертежи, спецификации, указания към проекта
· Осъществява комуникация с доставчици, проектанти, възложители, консултанти,
надзор и др.
· Изготвя количествени сметки на видовете строителни работи
· Съставя анализни цени и стойностни сметки
· Изработва графици за изпълнение на строителството
· Комплектова тръжна и офертна документация
· Работи самостоятелно и в екип за изготвяне на оферти и тръжни документи,
като планира и разпределя ефективно дейността си
Изготвя строителни документи

·И
 зброява видовете актове и протоколи за подготовката, започването на строителство,
за приемане на извършените видове работи по време на строителните дейности
и въвеждането в експлоатация на строежите
· Описва условията и реда за съставянето на тези актове и протоколи
· Дефинира правилата за приемане на извършените строителни работи
· Назовава методи за заснемане на съществуващи обекти
· Назовава инструменти за заснемане на съществуващи обекти
Умения
· Извършва измервания с подходящи инструменти и методи
· Изчертава ръчни скици на заснет обект или част от него
· Оформя чертежи от ръчна скица в подходящ мащаб
· Отчита количествата на завършените строителни работи
· Контролира качеството на влаганите материали и крайния строителен продукт
· Предприема мерки за отстраняване на дефекти и недостатъци
· Изготвя актове и протоколи за започването на строителство
· Изготвя актове и протоколи за приемане на извършените видове работи
· Изготвя актове и протоколи за въвеждането в експлоатация на строежите
· Комплектова техническата екзекутивна документация
Компетентности
· Способен е самостоятелно и в екип да планира и разпределя ефективно
дейностите по изготвяне на документи за подготовка, започване, изпълнение и
завършване на строителството
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмено изпитване
Средство 2:
· Изпълнение на практическа задача/проектно задание
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда/учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за инвестиционното проектиране,
тръжните процедури, процеса на офериране и документирането на инвестиционния
процес в строителството
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача в рамките на предварително зададеното за
това време
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ЕРУ 17
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Подготвителни и земни работи на строителния обект

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Строителен техник

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 17.1:

Организира изпълнението на подготвителните работи на строителния обект

Знания

·П
 ознава процедурите и документите, необходими за откриване на строителната
площадка
· Описва основните подготвителни дейности – геодезически работи, почистване
на обхвата на трасето и др.
· Изброява инструментите за извършване на дейностите
· Изброява машините за извършване на дейностите
· Обяснява организацията на строителната площадка – временно строителство,
складови стопанства и др.
· Познава нормативните изисквания свързани с управление на строителните
отпадъци и влагане на строителни продукти
· Извлича информация от проекти, технически справочници и нормативни доку
менти
· Съставя обектова документация
· Съхранява обектова документация
· Организира (което включва – планира, разпределя, контролира) строителните
ресурси и изпълнението на дейностите
· Следи за спазването на технологичната последователност подготвителните
работи на строителния обект
· Контролира спазването на изискванията за безопасност
· Организира въстановяване на щети, нанесени на околната среда при строи
телството
· Планира и разпределя ефективно работните задачи
· Анализира необходимостта от предприемане на мерки за отстраняване на
дефектите и възстановителни действия за околната среда
Организира изпълнението на земните работи на строителния обект

Умения

Компетентности
Резултат от учене 17.2:
Знания

4

4

· Познава видовете строителни почви и свойствата им
· Изброява строителните машини и транспортни средства, подходящи за извърш
ване на различните видове земни работи
· Изброява начините за укрепване на изкопи
· Описва методите за отводняване
· Дефинира правилата за извършване на товаро-разтоварни дейности
· Описва технологията за изпълнение на видовете земни работи
· Дефинира основните изисквания за безопасност
Умения
· Организира (планира, разпределя, контролира) строителните ресурси и изпъл
нението на дейностите
· Следи за спазването на технологичната последователност при изпълнение на
земните работи
· Осигурява качеството на влаганите материали и получения строителен продукт
· Отчита количествата на вложените ресурси
· Извършва измервания с геодезически инструменти
· Контролира спазването на изискванията за безопасност
Компетентности
· Планира и разпределя ефективно работните задачи
· Способен е правилно да организира изпълнението на земните работи на
строителния обект, спазвайки изискванията за безопасност
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмено изпитване
Средство 2:
· Изпълнение на практическа задача/проектно задание
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда/учебен кабинет
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Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за организацията и изпълнението
на подготвителните и земните работи в процеса на строителството
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача в рамките на предварително зададеното за
това време

ЕРУ 18
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Пътни работи

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Строителен техник

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 18.1:

Организира изпълнението на пътни работи

Знания

·
·
·
·
·
·
·

Умения

Компетентности

Резултат от учене 18.2:
Знания

Умения

4

4

Познава основните части и елементи на пътя като геометрия и конструкция
Описва видовете пътни принадлежности
Изброява елементите на организация на движение
Изброява видовете материали за изграждане на пластовете на пътната настилка
Изрежда видове материали за изпълнение на организацията на движението
Описва изискванията на материалите за изпълнение
Посочва строителните машини и транспортни средства, необходими за
изпълнение на пътни работи
· Пояснява правилата за извършване на товаро-разтоварни дейности
· Дефинира технологиите за изпълнение на пътни работи
· Дефинира основните изисквания за безопасност
· Извлича информация от проекти, технически справочници и нормативни
документи
· Съставя обектовата документация
· Съхранява обектова документация
· Организира (планира, разпределя, контролира) строителните ресурси и изпъл
нението на дейностите
· Следи за спазването на технологичната последователност при изпълнение
работите
· Осигурява качеството на влаганите материали и получения строителен продукт
· Отчита количествата на вложените ресурси
· Извършва измервания с геодезически инструменти
· Контролира спазването на изискванията за безопасност
· Планира и разпределя ефективно работните задачи
· Способен е самостоятелно и в екип да организира изпълнението на пътните
работи при спазване на изискванията за безопасност
Организира ремонта и сезонното поддържане на пътни участъци
· Познава видовете дейности по ремонта и сезонното поддържане на пътищата
· Изброява подходящите машини и транспортни средства за извършване на
ремонтните дейности и сезонното поддържане
· Посочва материалите, необходими за изпълнение на ремонтните дейности и
сезонното поддържане и изискванията към тях
· Описва технологиите за реализация на дейностите по ремонт и поддържане
· Дефинира основните изисквания за безопасност
· Анализира състоянието на пътните участъци
· Участва при вземане на решения за ремонт на повреди и подмяна на
принадлежности
· Организира (планира, разпределя, контролира) строителните ресурси и изпъл
нението на дейности по ремонт и сезонно поддържане на пътни участъци
· Следи за спазването на технологичната последователност при изпълнение на
работите
· Осигурява качеството на влаганите материали и получения строителен продукт
· Отчита количествата на вложените ресурси при ремонта на пътни участъци
· Извършва измервания с геодезически инструменти
· Контролира спазването на изискванията за безопасност
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Компетентности

·С
 пособен е самостоятелно да планира и разпределя ефективно дейностите по
ремонт и сезонно поддържане на пътни участъци, спазвайки изискванията за
безопасност
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмено изпитване
Средство 2:
· Изпълнение на практическа задача/проектно задание
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда/учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за организацията и изпълнението
на пътните работи, ремонта и сезонното поддържане на пътищата
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача в рамките на предварително зададеното за
това време

ЕРУ 19
Наименование на
единицата:

Железопътни работи

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Строителен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 19.1:

Организира изпълнението на железопътни работи

Знания

·П
 ознава основните части и елементи на железния път като геометрия и
конструкция по ниво и в план
· Описва строителната механизация и транспортни средства, необходими за
изпълнение на железопътни работи
· Изброява материалите за изграждане на горно и долно строене на железния път
и изискванията към тях
· Посочва правилата за извършване на товаро-разтоварни дейности
· Обяснява технологиите за изпълнение на железопътни работи
· Дефинира основните изисквания за безопасност

Умения

·И
 звлича информация от проекти, технически справочници и нормативни доку
менти
· Съставя обектова документация
· Съхранява обектова документация
· Организира (планира, разпределя, контролира) строителните ресурси и изпъл
нението на железопътни работи
· Следи за спазването на технологичната последователност при изпълнение на
работите
· Осигурява качеството на влаганите материали и получения строителен продукт
· Отчита количествата на вложените ресурси
· Извършва измервания с геодезически инструменти
· Контролира спазването на изискванията за безопасност

Компетентности

·Р
 аботи самостоятелно и в екип при организиране на дейности, свързани с
изпълнението на железопътни работи, като спазва ЗБУТ

Резултат от учене 19.2:

Организира ремонта и текущото поддържане на железен път

Знания

· Познава видовете дейности по ремонта и текущото поддържане на железния път
· Описва подходящата механизация за извършване на ремонтните дейности и
сезонното поддържане
· Изброява материалите, необходими за изпълнение на ремонтни дейности и
текущо поддържане и изискванията към тях
· Посочва технологии за реализация на ремонтните дейности
· Дефинира основните изисквания за безопасност
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Умения

· Анализира състоянието на елементите на железния път
· Участва при вземане на решения за отстраняване на неизправности и подмяна
на елементи
· Организира (планира, разпределя, контролира) строителните ресурси и изпъл
нението на ремонтни дейности и текущо поддържане на железния път
· Следи за спазването на технологичната последователност при изпълнение на
ремонта
· Осигурява качеството на влаганите материали и получения строителен продукт
· Отчита количествата на вложените ресурси
· Извършва измервания с геодезически инструменти
· Контролира спазването на изискванията за безопасност

Компетентности

·Р
 аботи самостоятелно и в екип за правилно организиране на ремонта и текущото
поддържане на железни пътища, контролирайки спазването на изискванията за
безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест/писмено изпитване
Средство 2:
· Изпълнение на практическа задача/проектно задание

Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда/учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за организацията и изпълнението
на железопътните работи, ремонта и сезонното поддържане на жп линиите
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача в рамките на предварително зададеното за
това време

ЕРУ 20
Наименование на
единицата:

Отводняване на пътя и транспортни съоръжения

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Строителен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 20.1:

Организира изпълнението, ремонтните дейности и поддръжката на устройствата
за отводняване на пътя – дренажи, окопи, улеи, риголи, бордюри, шахти и др.

Знания

·П
 ознава устройствата за отвеждане на почвени и повърхностни води и техните
елементи
· Описва пособия, инструменти и машини за изпълнението им
· Изброява материалите за изграждане на отводнителни съоръжения
· Описва изискванията към материалите
· Посочва правилата за извършване на товаро-разтоварни дейности
· Обяснява технологиите за изпълнение на отводнителни устройства
· Описва дейностите по ремонта и поддържането на пътното отводняване
· Дефинира основните изисквания за безопасност

Умения

·И
 звлича информация от проекти, технически справочници и нормативни
документи
· Съставя обектова документация
· Съхранява обектова документация
· Организира (планира, разпределя, контролира) строителните ресурси и изпъл
нението на дейностите по отводняване
· Следи за спазването на технологичната последователност при изпълнение на
строителните дейности
· Осигурява качеството на влаганите материали и получения строителен продукт
· Отчита количествата на вложените ресурси
· Извършва измервания с геодезически инструменти
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· Анализира състоянието на устройствата за отводняване
· Участва при вземане на решения за ремонт на повреди и поддържане
· Контролира спазването на изискванията за безопасност
Компетентности

·С
 амостоятелно и в екип ефективно разпределя дейностите по организиране
на изпълнението, ремонта и поддържането на устройствата за отводняване на
пътя – дренажи, окопи, улеи, риголи, бордюри, шахти и др.

Резултат от учене 20.2:

Организира изпълнението, ремонтните дейности и поддръжката на водостоци,
подпорни и укрепителни стени

Знания

· Познава видовете водостоци, подпорни и укрепителни стени и техните части
· Описва необходимите пособия, инструменти и машини за изпълнение им
· Посочва материалите за изграждането на водостоци, подпорни и укрепителни
стени и изискванията към тях
· Изброява правилата за извършване на товаро-разтоварни и монтажни дейности
· Обяснява технологиите за изпълнение на водостоци, подпорни и укрепителни
стени
· Описва дейностите по ремонта и поддържането на водостоци, подпорни и
укрепителни стени
· Дефинира основните изисквания за безопасност

Умения

·И
 звлича информация от проекти, технически справочници и нормативни
документи
· Съставя обектовата документация
· Съхранява обектовата документация
· Организира (планира, разпределя, контролира) строителните ресурси и изпъл
нението на дейностите
· Следи за спазването на технологичната последователност при изпълнение на
работите
· Осигурява качеството на влаганите материали и получения строителен продукт
· Отчита количествата на вложените ресурси
· Извършва измервания с геодезически инструменти
· Анализира състоянието на водостоци, подпорни и укрепителни стени
· Участва при вземане на решения за ремонт на повреди и поддържане
· Контролира спазването на изискванията за безопасност

Компетентности

·Р
 аботи самостоятелно и в екип при организиране на изпълнението, ремонта и
поддържането на водостоци, подпорни и укрепителни стени

Резултат от учене 20.3:

Организира изпълнението, ремонтните дейности и поддръжката на големи транспортни съоръжения – мостове, метрополитени и подземни съоръжения

Знания

· Познава видовете транспортни съоръжения и техните части
· Описва необходимите строителни машини за изпълнение им
· Описва материалите за изграждане на транспортни съоръжения, изискванията
към материалите
· Посочва правилата за извършване на товаро-разтоварни и монтажни дейности
· Обяснява технологията за строителство на различните видове транспортни
съоръжения
· Описва дейностите по ремонта и поддържането
· Дефинира основните изисквания за безопасност

Умения

·И
 звлича информация от проекти, технически справочници и нормативни доку
менти
· Съставя обектова документация
· Организира съхраняване на обектова документация
· Организира (планира, разпределя, контролира) строителни ресурси и изпълнение
на част от дейностите
· Следи за спазването на технологичната последователност при изпълнение рабо
тите
· Осигурява качеството на влаганите материали и получения строителен продукт
· Отчита количествата на вложените ресурси
· Извършва измервания с геодезически инструменти
· Анализира състоянието на мостовата конструкция
· Подпомага вземането на решения за ремонт на повреди и поддържане
· Контролира спазването на изискванията за безопасност
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Компетентности

·У
 частва в ефективното планиране и разпределяне на дейностите при изграждането,
ремонта и поддържането на големи транспортни съоръжения – мостове
· Анализира необходимостта от предприемане на мерки за отстраняване на
дефектите и възстановителни действия за околната среда

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест/писмено изпитване
Средство 2:
· Изпълнение на практическа задача/проектно задание

Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда/учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за организацията при изпълнение
на пътното отводняване и изграждането на транспортни съоръжения, както и
техния ремонт и поддържане
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача в рамките на предварително зададеното за
това време

4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Учебните кабинети трябва да имат: работно място за всеки обучаван (работна маса и
стол), работно място на обучаващия (работна
маса и стол), учебна дъска, шкафове, екрани и
стойки за окачване на табла, дъска за писане,
други средства за обучение и дидактическа
техника; учебни пособия – демонстрационни
макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, мултимедийна
техника – компютри, проектори и съответните програмни продукти за онагледяване.
Компютърният кабинет трябва да включва по
един персонален компютър на всеки обучаван
с необходимия хардуер и софтуер, свързан в
мрежа, принтер, плотер, скенер и достъп до
интернет.
4.2. Учебна работилница
Необходимо е учебните работилници да
бъдат оборудвани с машини и инструменти,
както и със съответни помагала съобразно
изучаваната професия и специалности. Трябва да осигуряват работни места за всички
обучавани, както и едно работно място за
обучаващия. Преди да бъдат допуснати в
рабо т и лници те, обу чавани те п реминават
задължителен инструктаж по здравословни
и безопасни условия на труд. За правилното
и безопасно протичане на учебно-производствения процес е необходимо да се обезпечи:
индивидуален шкаф с инструменти за всеки
обучаван, работно място за разполагане на
инструменти и извършване на съответната
дейност, цялостен комплект техническа документация, необходими битови помещения
(съблекалня за момчета и отделно за моми-

чета), складови помещения. Работилницата
трябва да бъде оборудвана със следните инструменти: нивелир, отвес, метър, ролетка,
либела, лата, шаблон, кирка, лопата, трион,
тесла, чук, клещи комбинирани, ножовка за
профилно рязане, приспособления за ръчно
изправяне на армировка, машини за ръчно
огъване на армировка, специални клещи,
ръчна или механизирана преса за рязане на
стомана, бъркалка ръчна или универсална,
мистрия, мастар, винтонарезна машина за
цолова резба, менгеме, водопроводен ключ,
чапа, подбивка, калибър, гребло и др.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават
лица със завършено висше образование по
съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професи
оналната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица
без висше образование и без професионална
квалификация „учител“, ако са придобили
трета степен на професионална квалификация по специалност „Строителен техник“ при
условията и по реда на Закона за професи
оналното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения
и компетентности.
2733
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГЛАВЕН ПРОКУРОР
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСТРУКЦИЯ № И-1
от 10 април 2020 г.

за ус лови я та и реда за орг а н изи ра не и
осъществяване охраната на съдии
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се уреждат
условията и редът за организиране и осъществяване охраната на съдии, застрашени
във връзка с изпълнение на служебните им
задължения.
(2) При условията и по реда на тази инструкция охрана може да бъде осигурена и на
лица, пряко свързани с лицата по ал. 1 – възходящи, низходящи, съпруг или лице, с което
се намират във фактическо съжителство, или
лица, с които живеят в едно домакинство.
(3) Охрана на лица по ал. 2 се осигурява в
случаи, когато е осигурена охрана на лице по
ал. 1 и същата не е достатъчна за постигане
целите на охраната.
Чл. 2. Охраната се осъществява с цел:
1. осигуряване на защита, предотвратяване
и недопускане извършването на неправомерни
действия спрямо лицата по чл. 1;
2. осигуряване на безопасни условия за
изпълнение на служебните задължения на
лицата по чл. 1, ал. 1;
3. оказване на възпиращо въздействие по
отношение на трети лица, подготвили извършването на неправомерни действия спрямо
лицата по чл. 1.
Чл. 3. (1) Охраната се организира от ръководителя на съответното териториално звено
на Главна дирекция „Охрана“ (ГД „Охрана“)
към министъра на правосъдието.
(2) Охраната се осъществява от служители
на съответното териториално звено „Охрана“,
преминали специализирано обучение.
(3) Сл у ж и т ели т е, кои т о осъщес т вяват
охраната, изпълняват задълженията, поети
със споразумението за охрана по чл. 5, ал. 1.
(4) Охраняваните лица са длъжни да съдействат на служителите по ал. 3 при упражняване на правомощията им в съответствие
с поетите със споразу мението за ох рана
задължения.
(5) Контрол върху дейността на служителите, осъществяващи охраната на лицата по
чл. 1, се извършва от:
1. министъра на правосъдието или оправомощено от него лице;
2. главния директор на ГД „Охрана“ или
оправомощено от него лице;
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3. ръководителя на териториалното звено
на ГД „Охрана“, организиращ охраната в
конкретния случай.
(6) Оправомощените лица по реда на ал. 5,
т. 1 и 2 следва да имат необходимия достъп до
класифицирана информация съгласно Закона
за защита на класифицираната информация.
Раздел II
Условия и ред за организиране охраната на
съдии
Чл. 4. (1) Заплаха към съдия може да бъде
възприета лично, от други лица или от органи
на държавната и местната власт.
(2) При получаване на сигнал за заплаха
административният ръководител на съответния съдия в срок до 24 часа, освен в случаите
на ал. 9, изготвя мотивирано предложение
до министъра на правосъдието чрез главния
директор на ГД „Охрана“ за осигуряване на
необходимата охрана.
(3) Предложението по ал. 2 се съпровожда
от писмена декларация съгласно приложение
№ 1 от застрашеното лице, в която то декларира, че е запознато със сигнала за заплахата
и изразява съгласие или несъгласие да използва процедурата по осигуряване на охрана и
свързаните с това задължения.
(4) При отказ на застрашеното лице да
попълни декларацията или при изразено несъгласие по ал. 3 процедурата се прекратява.
(5) Проверката на сигнала се извършва
съвместно с Министерството на вътрешните
работи и с Държавна агенция „Национална
сигурност“.
(6) Степента на застрашеност се преценява въз основа на оценка на заплахата, която
се изготвя съгласно Методика за оценка на
заплахата и характеристика на риска – приложение № 2.
(7) В петдневен срок от получаването на
предложението по ал. 2 главният директор на
ГД „Охрана“ изготвя мотивирано становище
до министъра на правосъдието за осигуряване
на охрана или отказ въз основа на решение
на Съвета за охрана по чл. 14, ал. 1.
(8) Охраната се осъществява въз основа
на заповед на министъра на правосъдието.
(9) При неотложни случаи охраната се
осигурява незабавно от ръководителя на съответното териториално звено на ГД „Охрана“,
в чийто район работи или живее застрашеното лице, въз основа на заповед на главния
директор на ГД „Охрана“. В тези случаи се
уведомява министърът на правосъдието и се
предприема процедурата по ал. 2.
(10) Главният директор на ГД „Охрана“
уведомява административния ръководител
на съответния съдия за осигуряването на
охрана или отказ.
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Чл. 5. (1) При поемане на охраната лицата по чл. 1 сключват писмено споразумение
съгласно приложение № 3 с длъжностно лице
по чл. 3, ал. 1, а в случай че лицата по чл. 1,
ал. 2 са малолетни или непълнолетни, споразумението се сключва от поне един техен
законен представител.
(2) Споразумението за охрана няма характер
на гражданскоправен договор по смисъла на
Закона за задълженията и договорите.
(3) Споразумението съдържа:
1. номер на заповедта на министъра на
правосъдието;
2. вида на охрана;
3. правата и задълженията на страните;
4. дата и място на подписване;
5. подписи на страните.
Раздел III
Видове охрана
Чл. 6. Видовете охрана са лична физическа
охрана и охрана на жилището.
Чл. 7. Видът на охраната се посочва в
заповедта на министъра на правосъдието по
чл. 4, ал. 8.
Чл. 8. (1) Личната физическа охрана е дейност по защита на телесната неприкосновеност
от противоправни посегателства, която може
да бъде денонощна, за определени часове и за
определени случаи. Тя може да бъде осъществявана от един служител, от екип от двама
или повече служители на ГД „Охрана“, както
и с един или повече автомобили.
(2) Ръководителят на териториалното звено
на ГД „Охрана“ по чл. 3, ал. 1 със своя заповед определя ръководител на екипа за лична
физическа охрана.
(3) Ръководителят на екипа по ал. 2 изготвя план за охрана, който се утвърждава
от ръководителя на териториалното звено на
ГД „Охрана“.
(4) Главна дирекция „Охрана“ осъществява
контрол и оказва методическа помощ при
изпълнението на плана по ал. 3.
(5) В плана по ал. 3 задължително се определят:
1. начинът на придвижване – пеша или с
автомобил;
2. конкретни задължения на всеки служител от екипа;
3. действия при възникване на критична
ситуация.
(6) При необходимост може да се иска
съдействие от органите на Министерството
на вътрешните работи, държавната или местната власт.
(7) За осъществяване на лична физическа
охрана на лица по чл. 1 се използват служебни
моторни превозни средства на ГД „Охрана“.
Чл. 9. (1) Задълженията на ръководителя
на екипа по чл. 8, ал. 2 са:

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

1. да отговаря за въоръжението и оборудването на служителите от екипа;
2. да докладва всяка седмица пред контролиращия за дейността на екипа, а при
необходимост да го информира незабавно;
3. да отговаря за планирането, управлението и контролирането на екипите по охраната
и да поддържа връзка с охранявания съдия;
4. в зависимост от конкретната ситуация
да определя облеклото на служителите от
екипа – униформено или цивилно.
(2) По предложение на ръководителя на
охраняващия екип със заповед на ръководителя на съответното териториално звено на
ГД „Охрана“ може да се привличат и други
служители на звеното за изпълнение на конкретни задачи.
(3) В процеса на охрана ръководителят на
охраняващия екип не се сменя. Изключение
се допуска при обективна невъзможност същият да изпълнява функциите си.
Чл. 10. (1) Охраната на жилището на съдия е дейност по защита от противоправни
посегателства, която се осъществява от ГД
„Охрана“ чрез физическа охрана и/или чрез
охрана с технически средства.
(2) Физическата охрана на жилището може
да бъде денонощна, за определени часове или
за определени случаи.
(3) Охраната на жилището с технически
средства може да включва сигнално-охранителна техника, видеонаблюдение и система
за контрол на достъпа.
(4) Охраната с технически средства се
организира след извършване на охранително
обследване на жилището от служители на
ГД „Охрана“.
(5) Поставянето и снемането на техническите средства за охрана се извършва съгласувано с охраняваното лице, за което се
съставя протокол.
Чл. 11. Охраняваното лице може да се
откаже от охраната за определен период от
време и/или от определен вид охрана, за
което подписва писмена декларация по образец – приложение № 4.
Раздел IV
Прекратяване на охраната
Чл. 12. (1) Охраната на лицата по чл. 1
се прекратява със заповед на министъра на
правосъдието по предложение на главния директор на ГД „Охрана“ въз основа на решение
на Съвета за охрана в следните случаи:
1. при отпадане на основанията за нейното
осъществяване;
2. по писмено искане на охраняваното лице,
отправено до министъра на правосъдието чрез
главния директор на ГД „Охрана“, а когато
лицата са малолетни или непълнолетни – от
поне един техен законен представител;
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3. при неизпълнение от страна на охраняваното лице на задължения, поети със споразумението за охрана по чл. 5, ал. 1;
4. при отказ на охраняваното лице да под
пише споразумението.
(2) В случаите на ал. 1, т. 3 длъжностното
лице по чл. 3, ал. 1, на което е възложена
организацията на охраната, незабавно изготвя
писмен доклад до главния директор на ГД
„Охрана“.
(3) Главният директор на ГД „Охрана“
разпореж да проверка на обстоятелствата,
посочени в доклада по ал. 2, като може да
изслуша охраняваното лице.
(4) В зависимост от констатациите от
проверката по ал. 3 главният директор на
ГД „Охрана“ може да внесе за обсъждане от
компетентния орган по чл. 13 предложение
за прекратяване на охраната.
(5) Главният директор на ГД „Охрана“
въз основа на решение на Съвета за охрана
изготвя мотивирано предложение до министъра на правосъдието в случай на решение
за прекратяване на охраната по реда на ал. 4.
(6) Заповедта по ал. 1 се свежда незабавно
до знанието на охраняваното лице и административния му ръководител.
Раздел V
Съвет за охрана
Чл. 13. (1) Със заповед на министъра на
правосъдието се създава Съвет за охрана на
застрашени съдии, наричан по-нататък „Съвет
за охрана“.
(2) Решенията на Съвета за охрана се прилагат от главния директор на ГД „Охрана“.
(3) Съветът за охрана се състои от: ресорния
заместник-министър на правосъдието, главния
секретар на Министерството на вътрешните
работи или оправомощено от него лице,
главния директор на ГД „Охрана“, заместник
главния директор на ГД „Охрана“, ръководителя на териториално звено „Охрана“ по
месторабота/местоживеене на застрашеното
лице и началника на отдел и началника на
сектор в ГД „Охрана“, отговарящи за дейността
по охрана на съдии.
(4) При необходимост към състава на Съвета за охрана по ал. 3 председателстващият
може да привлече и други лица.
(5) Съветът за охрана се председателства
от ресорния заместник-министър на правосъдието, а при негово отсъствие – от главния
директор на ГД „Охрана“.
(6) Съветът за охрана се свиква от председателстващия по ал. 5.
Чл. 14. (1) Съветът за охрана взема решения за:
1. степен та на заст рашеност съгласно
чл. 4, ал. 6;
2. осигуряване на охрана или отказ;
3. вида и мерките за охрана по чл. 8, ал. 1
и чл. 10;
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4. прекратяване на охраната по чл. 12.
(2) Съветът за охрана заседава при всеки
случай на възникнала необходимост.
(3) При обективна невъзможност за присъствие на всички членове на Съвета за охрана
по чл. 13, ал. 3 заседанието се провежда в
присъствието на минимум 2/3 от тях.
(4) При отсъствие или невъзможност за
участие на някой от членовете на Съвета за
охрана същият може да се представлява от
оправомощен негов заместник.
(5) Решенията на Съвета за охрана се вземат с мнозинство повече от половината от
присъстващите членове.
(6) Членовете на Съвета за охрана не могат
да разгласяват информацията, която им е станала известна във връзка с изпълнението на
задълженията им по настоящата инструкция.
(7) Членовете на Съвета за охрана следва
да имат необходимия достъп до класифицирана информация съгласно Закона за защита
на класифицираната информация.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази инструкция „жилище“ е имотът, който застрашеното лице
преимуществено обитава.
§ 2 . По р ед а н а т а зи и нс т ру к ц и я с е
организира и осъществява и охраната на
съдии от друга държава на територията на
Република България в изпълнение на международно споразумение или при условията
на взаимност.
§ 3. Охрана на съдии може да се осъществява и на територията на друга държава след
съгласуване на действията с компетентните
органи на съответната държава.
§ 4. Изготвянето и съхранението на документите, свързани с организирането и осъществяването на охраната на лицата по чл. 1,
се извършват по реда на Закона за защита на
класифицираната информация, с изключение
на документите, които не съдържат лични
данни по смисъла на Закона за защита на
личните данни и/или конкретна информация
за охранителния процес.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Инструкцията се издава на основание
чл. 391, ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт
и отменя Наредба № Н-2 от 2019 г. за условията и реда за организиране и осъществяване
охраната на съдии, прокурори и следователи
(ДВ, бр. 49 от 2019 г.).
§ 6. Инструкцията е съгласувана с пленума
на Висшия съдебен съвет.
§ 7. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
Главен прокурор:
Иван Гешев
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Приложение № 1
към чл. 4, ал. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
(образец)
Подписаният/ата: ........................................
.............................................................................
(име, презиме, фамилия, адрес)

Във връзка с чл. 391, ал. 3, т. 3 и чл. 394 от
Закона за съдебната власт декларирам, че съм
запознат/а с информацията за съществуващата
спрямо мен заплаха и желая (не желая) да
използвам възможностите на процедурата по
охрана съгласно Инструкцията за условията
и реда за организиране и осъществяване
охраната на съдии.
Съгласен/на съм (не съм съгласен/на) и
доброволно приемам да изпълнявам прилагането на мерките по плана за постигане на
целите на охраната.
Задължавам се да оказвам пълно съдействие
на служителите на Главна дирекция „Охрана“
при изпълнение на охранителните мерки.
Дата: .......................... Подпис: ...........................
гр. ...............................
(име, фамилия)
Забележка. Отказът на застрашеното лице да
подпише настоящата декларация се удостоверява с подпис на един свидетел.
СВИДЕТЕЛ: .........................................................
(собствено, бащино и фамилно име,
постоянен адрес, подпис)

Приложение № 2
към чл. 4, ал. 6
МЕТОДИКА
за оценка на заплахата и характеристика
на риска
1. Оценката на заплахата трябва да бъде
индивидуална – за всяко лице.
2. При определяне оценката на риска се
взема предвид:
а) може ли да се елиминира рискът;
б) може ли да се избегне рискът;
в) може ли да бъде намален рискът.
3. Вероятността на риска се определя по
следната схема:
Оцен к а на ве - Значение
роя т ност та на
риска
Непосредствена Кон к ре т на и нформа ц и я о т
службите за сигурност и дата
на инцидента.
Висока
Кон к ре т на и нформа ц и я о т
службите за сигурност, но без
дата кога ще се случи.
Значителна
По-обща информация от службите за сигурност.
Средна
Няма информация, но е възможно да се случи.
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Оцен к а на ве - Значение
роя т ност та на
риска
Ниска
Няма информация от службите
за сигурност и има малка вероятност от инциденти.
Незначителна
Много малка вероятност от
инциденти.

4. За да се изготви оценка на риска (заплахата), е необходимо да се събере максимално
количество информация, вк лючително от
службите за сигурност и обществен ред.
5. При определяне на физическите рискове
се взема предвид:
а) налице ли е реална и непосредствена
заплаха за живота на лицата по чл. 1 или
реален и непосредствен риск да бъдат сериозно наранени;
б) какво се знае за източника на заплахата;
в) източникът на заплахата в състояние ли
е да я осъществи;
г) налице ли е възможност за изпълнение
на заплахата;
д) налице ли е риск за служителите, които
работят с лицата по чл. 1;
е) други обстоятелства, които имат отношение към конкретния случай.
Приложение № 3
към чл. 5, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ОХРАНА“
СПОРАЗУМЕНИЕ
Днес, ........................., в гр. ..........................
между: ........................................................ и
Главна дирекция „Охрана“ с адрес – гр.
София, ул. М-р Г. Векилски № 2,
на основание Заповед № …….. от ……… на
министъра на правосъдието за осигуряване на
.............................................................................
(посочва се определеният вид на охрана)

се сключи настоящото споразумение за
следното:
I. Задължения на охраняваното лице по
време на охраната:
1. да се въздържа от действия, които могат
да застрашат сигурността му или да попречат
на изпълнението на охраната;
2. да се съобразява с плана по чл. 8, ал. 3
за осъществяване на охраната, както и с
указанията и препоръките, свързани с осъществяването му;
3. да уведомява охраняващия екип:
а) при възникване на непосредствена заплаха за живота и здравето му;
б) за всичк и предстоящи път у вани я с
оглед събиране на информация за маршрута
и дестинацията (трафик, инфраструкту ра,
евентуални събития и др.);
4. добросъвестно да предоставя информация, необходима за организация на охраната,
и незабавно да информира служителите на
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ГД „Охрана“ за всички обстоятелства, които
биха могли да са от значение за осигуряването на охраната, включително и промени в
здравословното му състояние;
5. да осигурява при необходимост достъп на
служители от ГД „Охрана“ до жилището си;
6. да не разгласява обстоятелства, свързани с охраната, включително да пази в тайна
предвижданите пътувания;
7. преди напускане на служебните помещения своевременно да уведомява охраняващия
екип.
II. Задължения на служителите от Главна
дирекция „Охрана“:
1. да изпълняват вида на охраната в съответствие с плана по чл. 8, ал. 3;
2. да пазят достойнството и авторитета на
охраняваното лице;
3. да не разгласяват информация за охраняваното лице, която им е станала известна
във връзка с охраната;
4. да не извършват действия, надхвърлящи
целите на охраната.
Подписи: .........................
...............................
(име и фамилия
на охраняваното
лице)

(ръководител на
териториално
звено на
ГД „Охрана“)

Приложение № 4
към чл. 11
ДЕКЛАРАЦИЯ
(примерен образец)
Подписаният/ата: ........................................

(име, презиме, фамилия)

Декларирам, че за времето от ..................
до ............................ не желая осъществяването
на определения вид охрана поради: .............
.............................................................................
(мотиви)
Дата: .........................
гр. …….........................

Подпис: ................
(име, фамилия)

2956

ИНСТРУКЦИЯ № И-2
от 10 април 2020 г.

за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на прокурори и следователи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се уреждат
условията и редът за организиране и осъществяване охраната на прокурори и следователи,
застрашени във връзка с изпълнение на служебните им задължения.
(2) При условията и по реда на тази инструкция охрана може да бъде осигурена и на
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лица, пряко свързани с лицата по ал. 1 – възходящи, съпруг или лице, с което се намират
във фактическо съжителство, или лица, с
които живеят в едно домакинство.
Чл. 2. Охраната се осъществява с цел:
1. осигуряване на защита, предотвратяване
и недопускане извършването на неправомерни
действия спрямо лицата по чл. 1;
2. осигуряване на безопасни условия за
изпълнение на служебните задължения на
лицата по чл. 1, ал. 1;
3. оказване на възпиращо въздействие по
отношение на трети лица, които подготвят или
са подготвили извършването на неправомерни
действия спрямо лицата по чл. 1.
Чл. 3. Охраната се организира и осъществява от Бюрото по защита при главния
прокурор (Бюро по защита).
Раздел II
Условия и ред за организиране охраната на
прокурори и следователи
Чл. 4. (1) Заплаха към прокурор или следовател може да бъде възприета лично или
идентифицирана от други лица или от органи
на държавната и местната власт.
(2) При получаване на сигнал за заплаха
в срок от 24 часа, освен в случаите по чл. 5,
ал. 1, административният ръководител на
съответния прокурор или следовател изготвя
мотивирано предложение до главния прокурор чрез директора на Бюрото по защита за
осигуряване на необходимата охрана, в което
се посочват съответните фактически обстоятелства и факти.
(3) Предложението по ал. 2 е съпроводено с
писмена декларация съгласно приложение № 1
от застрашеното лице, в която то декларира,
че е запознато със сигнала за заплахата и
изразява съгласие или несъгласие да използва процедурата по осигуряване на охрана и
свързаните с това задължения.
(4) При отказ на застрашеното лице да
попълни декларацията или при изразено несъгласие по ал. 3 процедурата се прекратява.
(5) В петдневен срок от получаване на
предложението по ал. 2 директорът на Бюрото
по защита изпраща предложението по ал. 2
до главния прокурор ведно с мотивирано
становище относно възможността за осигуряване на охрана и степента на застрашеност
на лицето въз основа на предложението и
получена информация от Министерството
на вътрешните работи, Държавна агенция
„Национална сигурност“ и от други държавни
органи в съответствие с методика за оценка
на заплахата и характеристика на риска, утвърдена от главния прокурор.
(6) Охраната на прокурори и следователи
се осъществява въз основа на решение на
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Съвета за охрана на застрашени прокурори
и следователи, наричан по-нататък „Съвет
за охрана“.
(7) Директорът на Бюрото по защита
уведомява административния ръководител
на съответния прокурор или следовател за
решението на Съвета за охрана за осигуряване
или отказ от осигуряване на охрана.
Чл. 5. (1) В случаи, в които се налага незабавна охрана на прокурор или следовател,
Бюрото по защита предприема мерки по
чл. 9 въз основа на разпореждане на главния
прокурор до вземане на решение от Съвета
за охрана.
(2) В случаите по ал. 1 главният прокурор
изисква от директора на Бюрото по защита
становище по чл. 4, ал. 5.
(3) Въз основа на становището по ал. 2
Съветът за охрана взема решение за осигуряване на мерки по чл. 9.
Чл. 6. (1) При поемане на охраната лицата по чл. 1 сключват писмено споразумение
съгласно приложение № 2 с Бюрото по защита, а в случай че лицата по чл. 1, ал. 2 са
малолетни или непълнолетни, споразумението се сключва от поне един техен законен
представител.
(2) Бюрото по защита изпълнява мерките
за охрана, определени в решението на Съвета
за охрана, считано от момента на подписване
на споразумението по ал. 1.
(3) Споразумението за охрана няма характер
на гражданскоправен договор по смисъла на
Закона за задълженията и договорите.
(4) Споразумението съдържа:
1. регистрационен номер на решението на
Съвета за охрана;
2. вида на охраната;
3. правата и задълженията на страните;
4. дата и място на подписване и подписи
на страните.
(5) Решенията на Съвета за охрана за
лицата по чл. 7, ал. 2 се прилагат от деня
на вземането им без сключване на писмено
споразумение.
Раздел III
Съвет за охрана
Чл. 7. (1) Съветът за охрана се състои от:
1. определени от главния прокурор двама
негови заместници, единият от които е председателстващ по старшинство;
2. директора на Бюрото по защита;
3. заместник-директор на Бюрото по защита,
определен от директора на Бюрото;
4. главния секретар на Министерството
на вътрешните работи или оправомощено от
него лице.
(2) При вземане на решение за предоставяне на охрана на главния прокурор или на
негов заместник Съветът за охрана заседава
в състав:

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

1. двамата заместници на главния прокурор по чл. 7, ал. 1, т. 1, а когато единият от
тях е застрашеното лице, на негово място
участва друг заместник, определен от главния
прокурор;
2. главния секретар на Министерството
на вътрешните работи или оправомощено от
него лице;
3. директора на Бюрото по защита;
4. заместник-председател на Държавна
агенция „Национална сигурност“, определен
от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(3) Съветът за охрана се свиква от председателстващия при постъпило чрез директора на Бюрото по защита предложение от
административния ръководител на прокурор
или следовател ведно със становището на
директора на Бюрото по защита, а в случаите по ал. 2 – при постъпило предложение от
директора на Бюрото по защита, от главния
секретар на Министерството на вътрешните
работи или от председателя на Държавна
агенция „Национална сигурност“.
Чл. 8. (1) Съветът за охрана взема решения за:
1. степен на застрашеност съгласно чл. 4,
ал. 4;
2. осигуряване на охрана или отказ;
3. вида на мерките за охрана по чл. 9;
4. прекратяване на охраната по чл. 15,
ал. 1, като се посочват конкретен ден и час.
(2) При възникнала необходимост през периода на осъществяване на охраната Съветът
за охрана може да бъде свикан от председателстващия.
(3) За провеждане заседанията на Съвета
за охрана е необходимо присъствието на
всички членове.
(4) При отсъствие или невъзможност за
участие на някой от членовете на Съвета за
охрана същият може да се представлява от
негов заместник.
(5) При неотложност и невъзможност за
осигуряване на пълен състав по ал. 3 или ал. 4
заседанието може да се проведе в присъствието на не по-малко от трима от членовете
на Съвета.
(6) Решенията на Съвета за охрана се вземат с мнозинство повече от половината от
присъстващите членове.
(7) Членовете на Съвета за охрана не могат
да разгласяват информацията, която им е станала известна във връзка с изпълнението на
задълженията им по настоящата инструкция.
(8) Членовете на Съвета за охрана следва да
имат необходимия достъп до класифицирана
информация съгласно Закона за защита на
класифицираната информация.
(9) Решенията на Съвета за охрана се
прилагат от директора на Бюрото по защита
считано от деня на вземането им.
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Раздел IV
Видове охрана

охрана на прокурори и следователи се определят с акт на главния прокурор.

Чл. 9. Видовете охрана са:
1. лична физическа охрана;
2. охрана на жилището.
Чл. 10. (1) Личната физическа охрана е
дейност по защита на телесната неприкосновеност от противоправни посегателства,
тяхното предотвратяване и пресичане.
(2) За осъществяване на лична физическа
охрана на лица по чл. 1 се използват служебни моторни превозни средства на Бюрото по
защита, включително специално оборудвани.
(3) Охраната по ал. 1 може да бъде денонощна, за определени часове и за определени
случаи.
(4) При необходимост служителите, осъществяващи охраната на прокурори и следователи, могат да искат съдействие от органите
на Министерството на вътрешните работи,
Главна дирекция „Охрана“, държавната или
местната власт.
Чл. 11. (1) Охраната на жилището на прокурор или следовател е дейност по възпрепятстване на противоправни посегателства.
(2) Охраната по ал. 1 се осъществява от
служители на Бюрото по защита и/или с
технически средства.
(3) Охраната на жилището може да бъде
денонощна, за определени часове или за определени случаи.
(4) Охраната на жилището с технически
средства може да включва сигнално-охранителна техника, видеонаблюдение и осигуряване
на пропускателен режим.
(5) Охраната с технически средства се
организира след извършване на охранително
обследване на жилището от служители на
Бюрото по защита.
(6) Поставянето и снемането на техническите средства за охрана се извършва съгласувано с охраняваното лице, за което се
съставя двустранен протокол.
Чл. 12. Охраняваното лице може да се
откаже от охраната за определен период от
време и/или от определен вид охрана, за което подписва и подава писмена декларация
по образец, утвърден от директора на Бюрото
по защита.

Раздел VI
Прекратяване на охраната

Раздел V
Организация и изпълнение на охраната на
прокурори и следователи
Чл. 13. (1) Въз основа на вида на предоставената охрана директорът на Бюрото по
защита утвърждава план за действие.
(2) Планът за действие съдържа основна
цел, сили и средства, времетраене, задачи на
служителите, мерки за безопасност и контрол.
Чл. 14. Непосредствената организация,
методите и средствата за осъществяване на

Чл. 15. (1) Охраната на лицата по чл. 1 се
прекратява в следните случаи:
1. при отпадане на основанията за нейното
осъществяване;
2. по писмено искане на охраняваното
лице, отправено до Съвета за охрана, чрез
директора на Бюрото по защита;
3. при отказ на охраняваното лице да под
пише споразумението.
(2) Неизпълнението на задължения, поети
със споразумението за охрана по чл. 6, ал. 1
от страна на охраняваното лице, може да
бъде основание за прекратяване на охраната.
Чл. 16. (1) В случаите по чл. 15 директорът
на Бюрото по защита изготвя мотивирано
становище до Съвета за охрана, който взема
решение за прекратяване на охраната.
(2) Дирек торът на Бюрото по защита
незабавно уведомява за решението по ал. 1
охранявания прокурор или следовател и административния му ръководител.
Раздел VII
Взаимодействие между Бюрото по защита и
други държавни органи
Чл. 17. (1) Във връзка с организацията и
осъществяването на охраната на прокурори и
следователи Бюрото по защита взаимодейства
със служби за сигурност и за обществен ред
и с други държавни органи.
(2) Взаимодействието по ал. 1 се осъществява по ред и условия, определени в споразумения
за сътрудничество и в издадени съвместни
инструкции по реда на чл. 5, ал. 8 от Закона
за защита на лица, застрашени във връзка с
наказателно производство.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази инструкция „жилище“ е имотът, който застрашеното лице
преимуществено обитава.
§ 2. Охрана на прокурор или следовател
може да се осъществява и на територията на
друга държава след съгласуване на действията с компетентните органи на съответната
държава.
§ 3. По реда на тази инструкция се организира и осъществява и охраната на прокурор
или следовател от друга държава на територията на Република България в изпълнение
на меж д у народно споразу мение или при
условията на взаимност.
§ 4. Изготвянето и съхранението на документите, свързани с организирането и осъществяването на охраната на лицата по чл. 1,
се извършва по реда на Закона за защита на
квалифицираната информация.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Инструкцията се издава на основание чл. 14, ал. 3, т. 4 от Закона за защита на
лица, застрашени във връзка с наказателно
производство.
§ 6. Инструкцията е съгласувана с пленума
на Висшия съдебен съвет.
§ 7. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
Главен прокурор:
Иван Гешев
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
(образец)
Подписаният/ата: ........................................
.............................................................................
(име, презиме, фамилия, домашен адрес и
месторабота)

Във връзка с чл. 14, ал. 3, т. 4 от ЗЗЛЗВНП
декларирам, че съм запознат с информацията
за съществуващата спрямо мен заплаха и желая (не желая) да използвам възможностите
на процедурата по охрана съгласно Инструкцията за условията и реда за организиране и
осъществяване на охраната на прокурори и
следователи.
Съгласен/на съм (не съм съгласен/на) и
доброволно приемам да изпълнявам прилагането на мерките за постигане на целите
на охраната.
Задължавам се да оказвам пълно съдействие на служителите на Бюрото по защита
при главния прокурор при изпълнение на
охранителните мерки.
Дата: ..................
Подпис: ....................
гр. .......................
(име, фамилия)
Забележка. Отказът на застрашеното лице да
подпише настоящата декларация се удостоверява с подпис на един свидетел.
Свидетел:............................................................
Приложение № 2
към чл. 6, ал. 1
БЮРО ПО ЗАЩИТА ПРИ ГЛАВНИЯ
ПРОКУРОР
СПОРАЗУМЕНИЕ
Днес, ........................, в гр. ...........................
между: ........................................................ и
Бюрото по защита при главния прокурор
с адрес – София, ул. М-р Г. Векилски № 2, на
основание Решение № ......../...... г. на Съвета
за охрана на застрашени прокурори и следователи, с което е определена/са определени
.............................................................................
(посочва се определеният/те вид/ове охрана)
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се сключи настоящото споразумение за
следното:
I. Задължения на охраняваното лице по
време на охраната:
1. да се въздържа от действия, които могат
да застрашат сигурността му или да попречат
на изпълнението на охраната;
2. да се съобразява с плана по чл. 13, ал. 1
за осъществяване на охраната, както и с указанията и препоръките, дадени от служителите на Бюрото по защита, осъществяващи
охраната;
3. да уведомява охраняващия екип:
а) при възникване на непосредствена зап
лаха за живота и здравето му;
б) за всичк и предстоящи път у вани я с
оглед събиране на информация за маршрута
и дестинацията (трафик, инфраструкту ра,
евентуални събития и др.);
в) дали разполага със законно притежавано
огнестрелно оръжие и при наличие на такова
къде то се съхранява;
4. да съдейства и добросъвестно да предоставя информация, необходима за организация
на охраната, и незабавно да информира служителите на Бюрото по защита при главния
прокурор за всички обстоятелства, които биха
могли да са от значение за осигуряването на
охраната, включително и промени в здравос
ловното му състояние;
5. да осигурява при необходимост достъп на
служители от Бюрото по защита при главния
прокурор до жилището си;
6. да не разгласява обстоятелства, свързани с охраната, включително да пази в тайна
предвижданите пътувания;
7. преди напускане на служебните помещения своевременно да уведомява охраняващия
екип.
II. Задължения на служителите от Бюрото
по защита:
1. да изпълняват вида на мерките за охраната, определени в решението на Съвета
за охрана;
2. да пазят достойнството и авторитета на
охраняваното лице;
3. да не разгласяват информация за охраняваното лице, която им е станала известна
във връзка с охраната;
4. да не извършват действия, надхвърлящи
целите на охраната;
5. да не създават условия за установяване на
лични взаимоотношения с охраняваното лице.
Подписи: ……………………...
(име и фамилия
на охраняваното
лице)
2957

За Бюрото
по защита:
.......................
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

№
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Област/община

Аврен

1.
2.
3.
4.
5.

Ветрино
Вълчи дол
Долни чифлик
Дългопол
Провадия
Суворово
Велико Търново
Елена
Златарица
Павликени
Полски Тръмбеш
Стражица
Сухиндол
Видин
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене
Враца
Борован
Бяла Слатина
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Добрич
Генерал Тошево
Крушари
Тервел
Шабла
Кърджали
Ардино
Джебел
Кирково
Крумовград
Момчилград

Бяла

6.

Черноочене

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № РД-16-281
от 25 март 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 8 от Правилника
за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на
Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 76
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 20 и 93 от 2009 г.,
бр. 62 от 2010 г., бр. 24 и 62 от 2013 г., бр. 2, 36
и 94 от 2014 г., бр. 40 и 88 от 2015 г., бр. 86 от
2017 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2018 г.; изм., бр. 70
от 2018 г.; посл. изм. и доп., бр. 83 от 2019 г.), във
връзка с предложение вх. № 04-15-23/11.03.2020 г.
от министъра на труда и социалната политика
утвърждавам Списък на общините, в които за
2019 г. равнището на безработица е равно или
по-високо от средното за страната, съгласно
приложението.
Министър:
Е. Караниколов
Приложение
Списък на общините с равнище на безработица,
равно или по-високо от средното за страната
за 2019 г.
№

Област/община
Благоевград

1.

Банско

2.

Белица

3.

Гоце Делчев

4.

Гърмен

5.

Кресна

6.

Петрич

7.

Разлог

8.

Сатовча

9.

Симитли

10.

Струмяни

11.

Хаджидимово

12.

Якоруда

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бургас
1.

Айтос

2.

Малко Търново

3.

Руен

4.

Средец

5.

Сунгурларе

1.
2.

Варна

1.
2.
3.
4.
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№

Област/община

ВЕСТНИК

Гулянци

1.
2.
3.

Област/община
Долни Дъбник
Искър
Кнежа
Левски
Никопол
Пордим
Червен бряг
Пловдив
Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
Перущица
Първомай
Раковски
Садово
Съединение
Хисаря
Разград
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Самуил
Цар Калоян
Русе
Борово
Бяла
Вeтово
Две могили
Иваново
Сливо поле
Ценово
Силистра
Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Ситово
Тутракан
Сливен
Котел
Сливен
Твърдица
Смолян
Баните
Борино
Девин

Долна Митрополия

4.

Доспат

Кюстендил
1.

Бобов дол

2.

Бобошево

3.

Дупница

4.

Кочериново

5.

Кюстендил

6.

Невестино

7.

Рила

8.

Сапарева баня

9.

Трекляно

1.

Априлци

2.

Летница

3.

Луковит

4.

Тетевен

5.

Угърчин

6.

Ябланица

1.

Берковица

2.

Бойчиновци

3.

Брусарци

4.

Вълчедръм

5.

Вършец

6.

Георги Дамяново

7.

Лом

8.

Медковец

9.

Чипровци

10.

Якимово

Ловеч

Монтана

Пазарджик
1.

Батак

2.

Белово

3.

Брацигово

4.

Велинград

5.

Лесичово

6.

Ракитово

7.

Септември

8.

Сърница
Перник

1.

Брезник

2.

Земен

3.

Ковачевци

4.

Трън
Белене

2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

Плевен
1.

№
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

БРОЙ 36

БРОЙ 36
№
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
2932
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Област/община
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Софийска
Годеч
Долна баня
Етрополе
Ихтиман
Костенец
Правец
Самоков
Своге
Стара Загора
Братя Даскалови
Гурково
Мъглиж
Николаево
Чирпан
Търговище
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище
Хасково
Ивайловград
Любимец
Маджарово
Минерални бани
Свиленград
Симеоновград
Стамболово
Тополовград
Харманли
Шумен
Велики Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови пазар
Смядово
Хитрино
Ямбол
Болярово
Елхово
Стралджа
„Тунджа“

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-15
от 18 март 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-18304-04.02.2020 г.
на СГКК – Шумен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на:
I. С. Златар, EKATTE 30942, община Велики
Преслав, одобрени със Заповед № РД-18-1354
от 26.07.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 30942.102.1056:
площ: 4168 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 30942.101.17:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 1235 кв. м, площ след
промяната: 232 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30942.102.31:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
25 798 кв. м, площ след промяната: 52 963 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30942.102.60:
друг вид трайно насаждение, собственост на
МЗГ – държавно лесничейство, площ преди
промяната: 624 040 кв. м, площ след промяната:
609 887 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30942.102.62:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 253 кв. м, площ
след промяната: 99 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30942.102.63:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 6791 кв. м, площ след промяната: 4975 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30942.102.139:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община В. Преслав, площ преди промяната: 516 кв. м, площ след промяната:
468 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30942.102.365:
данни преди промяната: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата,
площ: 5372 кв. м, данни след промяната: друг
вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на държавата, площ:
1681 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30942.331.75:
друг вид трайно насаждение, собственост на
МЗГ – държавно лесничейство, площ преди промяната: 1 135 193 кв. м, площ след промяната:
1 133 436 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30942.333.4:
нива, собственост на Веска Тодорова Белчева,
площ преди промяната: 4000 кв. м, площ след
промяната: 2450 кв. м;

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 30942.333.5:
нива, собственост на Златозар Тодоров Колев,
площ преди промяната: 5679 кв. м, площ след
промяната: 4453 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30942.333.6:
нива, собственост на „Агросвей 2000“ – ЕООД,
площ преди промяната: 4000 кв. м, площ след
промяната: 3350 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30942.333.7:
нива, собственост на „Агросвей 2000“ – ЕООД,
площ преди промяната: 5679 кв. м, площ след
промяната: 4976 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30942.333.8:
нива, собственост на „Агросвей 2000“ – ЕООД,
площ преди промяната: 3999 кв. м, площ след
промяната: 3441 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30942.333.108:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 703 кв. м, площ
след промяната: 22 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30942.333.991:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община В. Преслав, площ преди
промяната: 1750 кв. м, площ след промяната:
1702 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30942.334.11:
нива, собственост на Вълчо Радев Вълчев, площ
преди промяната: 9368 кв. м, площ след промяната: 8094 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30942.334.12:
нива, собственост на Георги Йорданов Георгиев,
площ преди промяната: 3544 кв. м, площ след
промяната: 2853 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 30942.102.48:
площ: 1330 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата.
II. С. Миланово, EKATTE 48132, община Велики Преслав, одобрени със Заповед № РД-18-1356
от 26.07.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 48132.201.71:
площ: 542 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община В. Преслав.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 48132.216.25:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 22 244 кв. м, площ след промяната:
22 427 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48132.216.57:
данни преди промяната: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
В. Преслав, площ: 108 кв. м, данни след промяната: за местен път, собственост на Община
В. Преслав, площ: 121 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48132.216.58:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 6467 кв. м, площ след промяната:
6453 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48132.216.62:
за местен път, собственост на Община В. Преслав, площ преди промяната: 819 кв. м, площ
след промяната: 1476 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

поземлен имот с идентификатор 48132.201.63:
площ: 718 кв. м, за местен път, собственост на
Община В. Преслав;
поземлен имот с идентификатор 48132.216.64:
площ: 664 кв. м, за местен път, собственост на
Община В. Преслав.
III. С. Мокреш, EKATTE 48862, община Велики Преслав, одобрени със Заповед № РД-18-1441
от 7.08.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 48862.2.195:
площ: 506 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48862.2.196:
площ: 2773 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48862.2.197:
площ: 838 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48862.14.206:
площ: 1214 кв. м, дере, собственост на Община
В. Преслав;
поземлен имот с идентификатор 48862.15.200:
площ: 138 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 48862.2.7:
нива, собственост на Велико Делев Валяков,
площ преди промяната: 22 267 кв. м, площ след
промяната: 22 062 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48862.2.8:
нива, собственост на Димитра Дучева Иванова,
площ преди промяната: 10 309 кв. м, площ след
промяната: 10 097 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48862.2.11:
нива, собственост на Кязим Мехмедов Мурадав,
площ преди промяната: 4000 кв. м, площ след
промяната: 3880 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48862.2.33: за
местен път, собственост на Община В. Преслав,
площ преди промяната: 10 782 кв. м, площ след
промяната: 7335 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48862.13.1:
ливада, собственост на Община Велики Преслав,
площ преди промяната: 23 880 кв. м, площ след
промяната: 23 814 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48862.14.36:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община В. Преслав, площ преди
промяната: 1370 кв. м, площ след промяната:
1353 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48862.14.205:
дере, собственост на Община В. Преслав, площ
преди промяната: 2360 кв. м, площ след промяната: 1060 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48862.15.41:
данни преди промяната: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
В. Преслав, площ: 1142 кв. м, данни след про-
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мяната: за местен път, собственост на Община
В. Преслав, площ: 1454 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48862.15.128:
нива, собственост на Димитър Христов Димитров, Минчо Димитров Христов и Димитричка
Димитрова Венкова, площ преди промяната:
5730 кв. м, площ след промяната: 5704 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48862.15.199:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 907 кв. м, площ след промяната: 652 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48862.19.1:
нива, собственост на Андон Йорданов Донев,
площ преди промяната: 10 658 кв. м, площ след
промяната: 10 526 кв. м;
IV. С. Суха река, EKATTE 70278, община Велики Преслав, одобрени със Заповед № РД-18-1359
от 26.07.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 70278.193.272:
площ: 855 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община В. Преслав;
поземлен имот с идентификатор 70278.323.999:
площ: 440 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70278.334.168:
площ: 155 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 70278.193.129:
данни преди промяната: за друг поземлен имот
за движение и транспорт, собственост на Община
В. Преслав, площ: 7091 кв. м, данни след промяната: друг вид поземлен имот без определено
стопанско предназначение, няма данни за собственост, площ: 813 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.193.135:
данни преди промяната: за друг поземлен имот
за движение и транспорт, собственост на Община
В. Преслав, площ: 11 850 кв. м, данни след промяната: за местен път, собственост на Община
В. Преслав, площ: 24 586 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.193.271:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община В. Преслав, площ преди
промяната: 5921 кв. м, площ след промяната:
3844 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.319.119:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5913 кв. м, площ след промяната: 5761 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.323.2:
нива, собственост на Община Велики Преслав,
площ преди промяната: 49 994 кв. м, площ след
промяната: 49 583 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.323.24:
нива, собственост на Пенчо Гочев Лечев, площ
преди промяната: 7663 кв. м, площ след промяната: 7476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.323.25:
н и ва, собс т венос т на „ А д ва нс Терафон д“ –
АДСИЦ, площ преди промяната: 7112 кв. м, площ
след промяната: 7068 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 70278.323.26:
нива, собственост на Община Велики Преслав,
площ преди промяната: 57 054 кв. м, площ след
промяната: 56 687 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.323.102:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1454 кв. м, площ
след промяната: 654 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.323.158:
данни преди промяната: за друг поземлен имот
за движение и транспорт, собственост на Община
В. Преслав, площ: 2384 кв. м, данни след промяната: друг вид поземлен имот без определено
стопанско предназначение, собственост на Община В. Преслав, площ: 1074 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.323.159:
дере, собственост на Община В. Преслав, площ
преди промяната: 2826 кв. м, площ след промяната: 2497 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.323.189:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на община В. Преслав, площ преди
промяната: 1863 кв. м, площ след промяната:
1857 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.334.107:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община В. Преслав, площ преди
промяната: 1140 кв. м, площ след промяната:
1094 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.334.167:
данни преди промяната: за друг поземлен имот
за движение и транспорт, собственост на Община
В. Преслав, площ: 1017 кв. м, данни след промяната: друг вид поземлен имот без определено
стопанско предназначение, няма данни за собственост, площ: 238 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.336.68:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1251 кв. м, площ след промяната: 1235 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.337.1:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕАД,
площ преди промяната: 13 599 кв. м, площ след
промяната: 13 173 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.337.2:
нива, собственост на „Агро Легаси“ – ЕООД,
площ преди промяната: 15 199 кв. м, площ след
промяната: 14 892 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.337.256:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община В. Преслав, площ преди
промяната: 2778 кв. м, площ след промяната:
2759 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.339.64:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – държавно лесничейство, площ преди
промяната: 6406 кв. м, площ след промяната:
6385 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.339.120:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община В. Преслав, площ преди
промяната: 2613 кв. м, площ след промяната:
2554 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.357.104:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община В. Преслав, площ преди
промяната: 1410 кв. м, площ след промяната:
1371 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.357.105:
данни преди промяната: за друг поземлен имот
за движение и транспорт, собственост на Об-
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щина В. Преслав, площ: 2196 кв. м, данни след
промяната:за местен път, собственост на Община
В. Преслав, площ: 3935 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.357.113:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2833 кв. м, площ след промяната: 2682 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.357.121:
насип, насипище, собственост на Община В. Преслав, площ преди промяната: 2895 кв. м, площ
след промяната: 1814 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70278.357.122:
насип, насипище, собственост на Община В. Преслав, площ преди промяната: 3638 кв. м, площ
след промяната: 3250 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 70278.323.131:
площ: 633 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община
В. Преслав.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2843
ЗАПОВЕД № КД-14-16
от 20 март 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-99100-4.11.2019 г.,
вх. № 09-114492-3.12.2019 г., вх. № 09-1144623.12.2019 г., вх. № 09-104170-13.11.2019 г., вх. № 09106410-18.11.2019 г., вх. № 09-106575-18.11.2019 г.,
вх. № 09-103997-13.11.2019 г., вх. № 09-10357712.11.2019 г., вх. № 09-117466-9.12.2019 г., вх. № 09117766-9.12.2019 г., вх. № 09-114659-3.12.2019 г.,
вх. № 09-114944-3.12.2019 г. на СГКК – Търговище,
,и приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5
от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването
и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна
фактическа грешка одобрявам изменението в
кадастралната карта и кадастралните регистри на:
I. С. Драгановец, EK ATTE 23087, община
Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-38
от 29.06.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 23087.31.231:
площ: 49 241 кв. м, водно течение, река, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23087.31.232:
площ: 33 929 кв. м, водно течение, река, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23087.37.258:
площ: 4236 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23087.37.259:
площ: 717 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 23087.37.260:
площ: 4083 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23087.37.261:
площ: 118 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 23087.37.262:
площ: 613 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 23087.37.263:
площ: 23 100 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23087.37.264:
площ: 887 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23087.41.160:
площ: 16 329 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23087.41.161:
площ: 7318 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23087.41.162:
площ: 3532 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23087.41.163:
площ: 15 621 кв. м, водно течение, река, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23087.41.164:
площ: 35 069 кв. м, водно течение, река, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23087.41.165:
площ: 2311 кв. м, водно течение, река, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23087.41.166:
площ: 392 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 23087.41.167:
площ: 361 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 23087.8.1:
нива, собственост на Хюсеин Ахмедов Юсеинов
и Адем Алиев Байрямалиев, площ преди промяната: 9398 кв. м, площ след промяната: 9342 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23087.8.219:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2101 кв. м, площ след промяната: 1995 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23087.12.32:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 358 534 кв. м, площ след промяната:
357 584 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23087.16.191:
пасище, собственост на Кямил Адем Адемов,
площ преди промяната: 17 613 кв. м, площ след
промяната: 17 541 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23087.16.195:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 7998 кв. м, площ след промяната:
7972 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23087.17.29:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 109 199 кв. м, площ след промяната:
109 128 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23087.17.57:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 19 164 кв. м, площ след промяната:
18 213 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 23087.17.170:
за археологически паметник на културата, собственост на държавата, площ преди промяната:
4297 кв. м, площ след промяната: 4286 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23087.37.1:
нива, собственост на Ахмед Хюсеинов Алиев,
площ преди промяната: 7508 кв. м, площ след
промяната: 7030 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23087.39.205:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5577 кв. м, площ след промяната: 4722 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23087.46.30:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5101 кв. м, площ след промяната: 4855 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23087.46.160:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 37 853 кв. м,
площ след промяната: 37 809 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 23087.8.216:
площ: 22 506 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на Община
Търговище;
поземлен имот с идентификатор 23087.16.119:
площ: 15 015 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на Община
Търговище;
поземлен имот с идентификатор 23087.31.158:
площ: 83 546 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 23087.37.155:
площ: 7310 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на Община
Търговище;
поземлен имот с идентификатор 23087.37.243:
площ: 2780 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 23087.41.116:
площ: 8837 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на Община
Търговище;
поземлен имот с идентификатор 23087.41.159:
площ: 54 000 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ.
II. С. Преселец, EK AT TE 58195, община
Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-446
от 2.10.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 58195.31.121:
площ: 2294 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58195.31.122:
площ: 746 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58195.31.123:
площ: 2940 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58195.31.124:
площ: 2001 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58195.10.78:
площ: 16 515 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58195.10.79:
площ: 7031 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 58195.10.80:
площ: 1131 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58195.10.81:
площ: 276 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58195.10.82:
площ: 191 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58195.10.83:
площ: 1213 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58195.10.84:
площ: 969 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58195.10.85:
площ: 4513 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 58195.31.7:
нива, собственост на Стойчо Славов Петров, Таню
Георгиев Танев, „Ему“ – АД, и Петър Димитров
Велидолски, площ преди промяната: 39 293 кв. м,
площ след промяната: 39 047 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58195.31.31: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 21 194 кв. м, площ след
промяната: 13 798 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58195.32.1:
нива, собственост на Мехмед Мехмедов Мехмедов,
Али Мустафов Юмеров, Асие Мустафова Юмерова
и Гюлфие Алиева Юмерова, площ преди промяната: 5858 кв. м, площ след промяната: 5571 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58195.32.2:
нива, собственост на Таню Георгиев Танев и Мехмед Османов Махмедов, площ преди промяната:
5000 кв. м, площ след промяната: 4948 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58195.9.7:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 3298 кв. м, площ след промяната:
3121 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58195.10.1:
нива, собственост на Борислав Живков Христов,
„Ему“ – АД, и Иван Вълчев Тенев наследници,
площ преди промяната: 15 098 кв. м, площ след
промяната: 14 287 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58195.10.2:
нива, собственост на „Ему“ – АД, площ преди
промяната: 11 971 кв. м, площ след промяната:
11 348 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58195.20.2:
нива, собственост на Таню Георгиев Танев и Атанас Иванов Джамбазов, площ преди промяната:
7200 кв. м, площ след промяната: 7127 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58195.22.1:
нива, собственост на „Агро Финанс“ – АДСИЦ,
площ преди промяната: 10 101 кв. м, площ след
промяната: 9283 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58195.23.1:
нива, собственост на „Ему“ – АД, площ преди
промяната: 7232 кв. м, площ след промяната:
6776 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58195.23.29:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 15 346 кв. м, площ след промяната:
15 285 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 58195.103.107:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 31 305 кв. м, площ след промяната:
31 156 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 58195.8.30:
площ: 15 054 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 58195.10.7:
площ: 13 615 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Търговище.
I I I. С. С т ра ж а, EK AT T E 69599, общ и на
Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-122
от 15.12.2016 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 69599.2.148:
площ: 14 946 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 69599.2.149:
площ: 3447 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 69599.2.150:
площ: 4881 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 69599.2.151:
площ: 402 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 69599.27.87:
площ: 29 798 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 69599.27.88:
площ: 1224 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 69599.27.89:
площ: 277 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 69599.27.90:
площ: 3865 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 69599.27.91:
площ: 4064 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 69599.27.92:
площ: 1045 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 69599.27.93:
площ: 1071 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 69599.27.94:
площ: 1255 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 69599.2.70:
нива, собственост на Младенка Захариева Михайлова, площ преди промяната: 2470 кв. м, площ
след промяната: 1937 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69599.2.73:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 2221 кв. м, площ след промяната:
2160 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69599.2.133:
нива, собственост на Ва лентина Стефанова
Янакиева и Даниела Стефанова Янакиева, площ
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преди промяната: 6973 кв. м, площ след промяната: 5586 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69599.2.135:
за д ру г ви д озеленен и п лощ и, собс т венос т
на „Терем“ – ЕООД, площ преди промяната:
336 773 кв. м, площ след промяната: 336 892 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69599.2.137:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4388 кв. м, площ след промяната: 3573 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69599.2.143:
друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 1858 кв. м, площ след
промяната: 1913 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69599.2.144:
неизползвана нива (угар, орница), собственост на
Станислав Желев Папазов, площ преди промяната: 3344 кв. м, площ след промяната: 3144 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69599.35.64:
пасище, няма данни за собственост, площ преди
промяната: 2894 кв. м, площ след промяната:
2823 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69599.35.66: за
селскостопански, горски, ведомствен път, няма
данни за собственост, площ преди промяната:
1623 кв. м, площ след промяната: 1416 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69599.6.58: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на държавата – МОСВ, площ преди
промяната: 27 847 кв. м, площ след промяната:
27 741 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69599.6.60:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 18 785 кв. м, площ след промяната:
18 708 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69599.6.63:
язовир, собственост на Община Търговище, площ
преди промяната: 7783 кв. м, площ след промяната: 8214 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69599.6.64:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 7509 кв. м, площ след промяната:
7362 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69599.6.65:
нива, собственост на Борис Тодоров Груев и Халил Алиев Ереджебов, площ преди промяната:
5260 кв. м, площ след промяната: 5159 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69599.23.1:
нива, собственост на Маргарита Иванова Маркова, площ преди промяната: 7694 кв. м, площ
след промяната: 7171 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69599.23.45:
лозе, собственост на Божидар Стоянов Митов,
площ преди промяната: 37 074 кв. м, площ след
промяната: 36 678 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69599.23.46:
лозе, собственост на Огнян Василев Милев,
площ преди промяната: 37 071 кв. м, площ след
промяната: 36 697 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69599.23.47:
лозе, собственост на Жасмина Борисова Иванова,
площ преди промяната: 37 072 кв. м, площ след
промяната: 36 251 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69599.24.77: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на държавата – МОСВ, площ преди
промяната: 27 462 кв. м, площ след промяната:
27 209 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69599.25.32: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на държавата – МОСВ, площ преди
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промяната: 13 728 кв. м, площ след промяната:
13 784 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69599.25.33: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на държавата – МОСВ, площ преди
промяната: 17 558 кв. м, площ след промяната:
17 306 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69599.26.27:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 4052 кв. м, площ след промяната:
3637 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69599.26.80:
н и ва, собс т венос т на „ А д ва нс Терафон д“ –
АДСИЦ, площ преди промяната: 12 505 кв. м,
площ след промяната: 12 464 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 69599.2.136:
площ: 20 562 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 69599.24.80:
площ: 16 931 кв. м, за местен път, собственост
на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 69599.25.12:
площ: 4954 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 69599.27.76:
площ: 11 281 кв. м, за местен път, собственост
на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 69599.27.79:
площ: 6399 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище.
IV. С. Търновца, EK ATTE 73701, община
Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-410
от 26.09.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 73701.32.65:
площ: 316 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 73701.33.108:
площ: 9183 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 73701.33.109:
площ: 975 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 73701.33.110:
площ: 1687 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 73701.7.127:
площ: 1441 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 73701.7.128:
площ: 6117 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 73701.7.129:
площ: 2964 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 73701.32.4:
нива, собственост на Стойка Маринова Петкова,
площ преди промяната: 12 740 кв. м, площ след
промяната: 12 648 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73701.32.61:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
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собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 2294 кв. м, площ след промяната:
3210 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73701.32.62:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 1764 кв. м, площ след промяната:
624 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73701.33.107:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 23 122 кв. м, площ след промяната:
19 110 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73701.7.124:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 26 840 кв. м, площ след промяната:
18 525 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73701.11.1:
нива, собственост на Ахмед Адем Галибов и
Мехмет Моллаамедоглу наследници, площ преди
промяната: 5001 кв. м, площ след промяната:
4795 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73701.11.3:
нива, собственост на Юсеин Мустафов Пехливанов, площ преди промяната: 5997 кв. м, площ
след промяната: 5804 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73701.11.4:
нива, собственост на Айнур Хюсейн Назифова,
площ преди промяната: 4103 кв. м, площ след
промяната: 4046 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73701.11.15:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 1911 кв. м, площ след промяната:
1862 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73701.13.1:
нива, собственост на Ариф Мустафов Арифов,
площ преди промяната: 13 904 кв. м, площ след
промяната: 13 637 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73701.13.5: за
друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 1328 кв. м, площ след промяната:
368 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73701.13.7:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 1438 кв. м, площ след промяната:
1390 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73701.13.8:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 14 233 кв. м,
площ след промяната: 13 635 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73701.102.51:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 7897 кв. м,
площ след промяната: 8066 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 73701.35.14:
площ: 7833 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на Община
Търговище.
V. С. Копрец, EKATTE 38501, община Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-10 от
13.01.2017 г. на изпълнителни я дирек тор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
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1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 38501.2.9:
площ: 3441 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 38501.2.10:
площ: 3691 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 38501.3.72:
площ: 1449 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 38501.8.13:
площ: 1370 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 38501.8.14:
площ: 680 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 38501.8.15:
площ: 3624 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 38501.8.16:
площ: 2653 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 38501.8.17:
площ: 566 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 38501.2.8: за
друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на държавата, площ преди промяната:
14 117 кв. м, площ след промяната: 10 393 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38501.3.60:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3851 кв. м, площ след промяната: 3833 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38501.3.62:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1237 кв. м, площ след промяната: 681 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38501.3.69:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 13 047 кв. м, площ след промяната:
10 449 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38501.3.70: за
друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на държавата, площ преди промяната: 1856 кв. м, площ след промяната: 168 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38501.7.6: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната:
6719 кв. м, площ след промяната: 6636 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38501.8.5:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 10 200 кв. м,
площ след промяната: 8213 кв. м,;
поземлен имот с идентификатор 38501.8.6:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 62 803 кв. м, площ след промяната:
59 610 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38501.8.7:
язовир, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 64 828 кв. м, площ след
промяната: 68 021 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38501.8.12:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на държавата, площ преди промяната:
10 900 кв. м, площ след промяната: 6957 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 38501.102.32:
площ: 2880 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата.
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V I. С. Черковна, EK ATTE 80741, община
Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-49
от 29.06.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 80741.20.7:
площ: 8017 кв. м, нива, собственост на „Ставен“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 80741.20.47:
площ: 9779 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80741.31.216:
площ: 7346 кв. м, водно течение, река, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80741.31.217:
площ: 30 063 кв. м, водно течение, река, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80741.32.148:
площ: 2560 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80741.32.150:
площ: 6333 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80741.32.151:
площ: 599 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80741.32.152:
площ: 1232 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80741.32.153:
площ: 440 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80741.32.154:
площ: 366 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 80741.20.1:
нива, собственост на Ибрям Салимов Кючуков,
площ преди промяната: 1753 кв. м, площ след
промяната: 1426 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80741.20.2:
нива, собственост на Кемал Азизов Кайряков,
площ преди промяната: 8648 кв. м, площ след
промяната: 7959 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80741.20.4:
нива, собственост на Исмаил Кемалов Ахмедов,
площ преди промяната: 8421 кв. м, площ след
промяната: 8067 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80741.20.5:
нива, собственост на Исмаил Кемалов Ахмедов и
Мустафа Ахмедов Кълдиров, площ преди промяната: 8326 кв. м, площ след промяната: 8259 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80741.20.46:
за местен път, собственост на държавата, площ
преди промяната: 25 305 кв. м, площ след промяната: 17 471 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80741.28.1:
нива, собственост на Ахмед Ферадов Ахмедов
и Ибрям Мустафов Курназов наследници, площ
преди промяната: 8968 кв. м, площ след промяната: 8915 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80741.28.38:
нива, собственост на А хмед Мола Мехмедов
Агушев, площ преди промяната: 30 060 кв. м,
площ след промяната: 29 932 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 80741.28.152:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1466 кв. м, площ след промяната: 1425 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80741.32.147:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД,
площ преди промяната: 27 924 кв. м, площ след
промяната: 19 525 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80741.58.183:
язовир, собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД, площ преди промяната: 438 311 кв. м,
площ след промяната: 437 541 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80741.60.1:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 4818 кв. м, площ след промяната:
4808 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80741.60.9:
друг вид ливада, собственост на „Лора Инжинеринг“ – ЕООД, площ преди промяната:
20 566 кв. м, площ след промяната: 20 539 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80741.60.10:
пасище, собственост на „Лора – Х2“ – ЕООД,
площ преди промяната: 32 747 кв. м, площ след
промяната: 33 256 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80741.60.185:
напоителен канал, собственост на „Напоителни системи“ – ЕА Д, площ преди промяната:
3810 кв. м, площ след промяната: 3799 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80741.60.190:
за друг вид застрояване, собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД, площ преди промяната:
2249 кв. м, площ след промяната: 2196 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80741.63.188:
пасище, ДПФ, площ преди промяната: 10 332 кв. м,
площ след промяната: 10 310 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80741.67.1:
пасище, чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната:
2194 кв. м, площ след промяната: 2003 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 80741.20.49:
площ: 8528 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80741.31.178:
площ: 37 527 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 80741.31.189:
площ: 676 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на „Напоителни
системи“ – ЕАД;
поземлен имот с идентификатор 80741.60.173:
площ: 1539 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на „Напоителни
системи“ – ЕАД.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

2844

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 241-ИП
от 31 март 2020 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона
за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и
чл. 19, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови
инструменти (ЗПФИ) Комисията за финансов
надзор реши:
Разширява обхвата на издадения на ИП „Юропиън Брокеридж Хаус“ – ООД, със седалище и
адрес на управление: София, район „Възраждане“,
ул. Шар планина № 33, ет. 2, офис № 8, лиценз
за извършване на дейност като инвестиционен
посредник със:
инвестиционните дейности и услуги по чл. 6,
ал. 2, т. 3 и 6 от ЗПФИ:
– сделки за собствена сметка с финансови
инструменти;
– поемане на емисии финансови инструменти
и/или предлагане на финансови инструменти при
условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите
инструменти за собствена сметка;
и с допълнителните услуги по чл. 6, ал. 3, т. 4,
6 и 7 от ЗПФИ:
– предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са
свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
– услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти;
– инвестиционни услуги и дейности по ал. 2
и т. 1 – 6 във връзка с базовите инструменти на
деривативни финансови инструменти по чл. 4, т. 5,
6, 7 и 10, когато са свързани с предоставянето на
инвестиционни и допълнителни услуги.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред
пред Административния съд – София област, в
14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването
на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване
чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс
не се прилага.

2856

Председател:
Б. Атанасов

1. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-20
от 3.04.2020 г. за строеж: „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин“,
гр. Царево – изграждане на хидротехнически
съоръжения“, намиращ се в ПИ с идентификатор
48619.504.96 и ПИ с идентификатор 48619.504.97
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас. На основание чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
2901
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3. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академични
длъжности за нуждите на: Ветеринарномедицинския факултет за а ка дем и ч на д л ъж нос т
главен асистент в област на висше образование
6. А г рарни нау к и и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.4. Ветеринарна
медицина, по: научна специалност „Ветеринарна
хирургия“ – двама, към катедра „Ветеринарна
хирургия“; научна специалност „Патология на
животните“ – двама, към катедра „Вътрешни
незаразни болести“; Медицинския факултет за
академична длъжност доцент: в област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика: професионално направление
4.2. Химически науки, по научна специалност
„Биоорганична химия, химия на природните и
физиологично активните вещества“ – един, към
катедра „Медицинска химия и биохимия“; професионално направление 4.3. Биологически науки,
по „Морфология“ – един на 0,5 щат, към катедра
„Медицинска физика, биофизика, рентгенология и
радиология“ за нуждите на катедра „Анатомия“;
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Обща медицина“ – един, към I Катедра вътрешни болести; за
академична длъжност главен асистент: в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по:
научна специалност „Епидемиология“ – един,
към катедра „Хигиена, инфекциозни болести и
епидемиология“; научна специалност „Анатомия,
хистология и цитология“ – двама на цял щат и
един на 0,5 щат, към катедра „Анатомия“; в област
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.3. Биологически науки, по научна специалност
„Биофизика“ – един, към катедра „Медицинска
физика, биофизика, рентгенология и радиология“;
Педагогическия факултет за академична длъжност
доцент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.2. Педагогика, по „Теория на възпитанието и
дидактика (социална педагогика)“ – един, към
катедра „ПСН“; по „Теория на възпитанието и дидактика (чуждоезикова комуникация на английски
език)“ – един, към катедра „ЕОИТ“; по „Теория
на възпитанието и дидактика (основи на природните и обществените дисциплини в началната
училищна степен)“ – един, към катедра „ПНУП“;
за академична длъжност главен асистент в област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика, по
„Теория на възпитанието и дидактика (литература
за деца)“ – един, към катедра „ПНУП“; Стопанския факултет за академична длъжност доцент в
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, по научна специалност
„Математическо моделиране и приложение на
математиката“ – един, към катедра „Математика
и информатика“; за академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, по научна
специалност „Информатика – информационни
технологии“ – един, към катедра „Математика и
информатика“; Факултет „Техника и технологии“
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за академична длъжност професор в област на
висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии,
по „Екология“ – един; за академична длъжност
доцент в професионално направление 5.4. Енергетика, по „Промишлена топлотехника“ – един; за
академична длъжност главен асистент в област на
висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
по „Технология на шевното производство“ – един.
Конкурсите за факултет „Техника и технологии“
са със срок 3 месеца, а всички останали конкурси – със срок 2 месеца считано от датата на
прекратяване на извънредното положение. Документи: ВМФ – тел. 042/699506; МФ – ул. Армейска
№ 11, тел. 042/664468; ПФ – ул. Армейска № 6, тел.
042/613758; СФ – тел. 042/699409; ФТТ – Ямбол,
ул. Граф Игнатиев № 38, тел. 046/669181.
2885
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конкурси за следните академични длъжности: доцент по професионално направление 4.3.
Биологични науки, научна специалност „Екология
и опазване на екосистемите“, за нуждите на секция
„Флора и растителност“ на отдел „Растително и
гъбно разнообразие и ресурси“ – един; главен
асистент по професионално направление 4.3. Биологични науки, научна специалност „Зоология“,
за нуждите на секция „Биоразнообразие, популационна биология и ресурси от гръбначни животни“
на отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ – един. Срок за подаване на документи – 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към кандидатите и документите по
конкурса са публикувани на сайта на института:
www.iber.bas.bg. Справки: при научния секретар
на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.
com). Документи се подават в деловодството на
ИБЕИ, бул. Цар Освободител № 1.
2863
1. – Община Белослав на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за подобект: „Ново
външно ел. захранване на ГРС Страшимирово“.
Съгласно разработения ПУП – парцеларен план
трасето на обекта преминава през 14 имота от
землището на с. Страшимирово, ЕКАТТЕ 69763,
община Белослав, област Варна – 8 бр. пътища и
улици, 5 бр. частни имота и 1 имот собственост
на „Булгартрансгаз“ – ЕАД. В участъците през
частните имоти ел. захранващият кабел и прилежащият му сервитут се предвиждат в границите
на съществуващите сервитути. Проектът и придружаващата го документация са изложени за
справка в Информационния център на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Дьржавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2860
8. – Община Бургас на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
собственици, че с протокол на комисията по
чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ от 12.02.2020 г. са приети
помощен план (ПП) и план на новообразувани-
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те имоти (ПНИ) ведно със списъци и регистри
към тях за м. Сухото дере, землище кв. Банево,
г р. Бу ргас, ПП и ПНИ ведно със списъц и
и регистри към тях за м. Шилото, землище
кв. Горно Езерово, гр. Бургас, и ПП и ПНИ и за
с.о. Бадемите, землище кв. Рудник, гр. Бургас. С
изготвените планове заинтересованите лица могат
да се запознаят: в ЦАУ „Освобожение“ относно
плановете за м. Сухото дере, землище кв. Банево,
гр. Бургас, в ЦАУ „Възраждане“ относно плановете за м. Шилото и в ЦАУ „Изгрев“ относно
плановете за с.о. Бадемите. На основание чл. 28б,
ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на община Бургас в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
2878
149. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица – собственици на ПИ с идентификатори
18157.33.6, 18157.33.7, 18157.33.12, 18157.33.5 и
18157.32.654, по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е
изработен проект за ПУП – ПЗ (план за застрояване) на ПИ (поземлен имот) с идентификатор
18157.33.6 по КК на гр. Гурково. Проектът може
да се разгледа в стая № 4 на общинската администрация – гр. Гурково. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – гр. Гурково.
2893
150. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица – собственици на ПИ с идентификатори
22767.217.2, 22767.217.12, 22767.217.11, 22767.217.4 и
22767.217.45, по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е
изработен проект за ПУП – ПЗ (план за застрояване) на ПИ (поземлен имот) с идентификатор
22767.217.3 по КК на с. Паничерево. Проектът
може да се разгледа в стая № 4 на общинска администрация – гр. Гурково. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – гр. Гурково.
2894
151. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица – собственици на ПИ с идентификатори
22767.224.663, 22767.224.101 и 22767.224.664, по
смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за ПУП – ПЗ (план за застрояване) на ПИ
(поземлен имот) с идентификатор 22767.224.100
по КК на с. Паничерево. Проектът може да се
разгледа в стая № 4 на общинската администрация – гр. Гурково. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – гр. Гурково.
2895
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19. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен проект
за ПУП – план за застрояване за разширение на
съществуващ гробищен парк в с. Габра, община
Елин Пелин, приобщавайки към него следните
поземлени имоти: ПИ № 14074.20.2 и 14074.20.3,
нам и ра щ и се в м. Ку хенск и дол, зем л и ще
с. Габра, община Елин Пелин, и отреждайки ги
„за Гробищен парк“, със следните устройствени
показатели: Н – макс. 3 м; Пзастр. – до 2 %;
Кинт. – 0,02; начин на застрояване – свободно.
Преписката се намира в отдел УТКС на Община
Елин Пелин, ет. 1, в сградата на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2882
20. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен проект
за ПУП – план за застрояване за разширение на
съществуващ гробищен парк в гр. Елин Пелин,
приобщавайки към него следните поземлени
имоти: ПИ № 27303.92.51, 27303.92.52, 27303.92.77
и 27303.92.5178, намиращи се в м. Калини падини, землище на гр. Елин Пелин, община Елин
Пелин, и отреждайки ги „за Гробищен парк“, със
следните устройствени показатели: Н – макс. 3 м;
Пзастр. – до 2 %; Кинт. – 0,02; начин на застроя
ване – свободно. Преписката се намира в отдел
УТКС на Община Елин Пелин, ет. 1, в сградата
на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2879
15. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
електропровод, захранващ ПИ с идентификатор
32010.33.119, м. Бръждовица, землище с. Ивайло,
община Пазарджик. Трасето започва от съществуващо електромерно табло, разположено на
границата на ПИ с идентификатор 32010.33.91,
продължава на изток през ПИ с идентификатор
32010.33.94 с НТП – местен път, след което променя посоката си на север, като преминава по
дължината на ПИ с идентификатор 32010.33.102
с НТП – полски път. След около 405 м сменя
посоката си на запад, преминава последователно през имоти 32010.33.103 с НТП – напоителен
канал, и 32010.33.120 с НТП – улица (собственост
на възложителя), до достигане на ПИ с идентификатор 32010.33.119, м. Бръждовица, землище
с. Ивайло, община Пазарджик, който следва да
бъде захранен. Дължината на електропровода е
около 465 м – общинска и частна собственост,
засегнатата площ е 0,929 дка – общинска и частна
собственост. Проектът е изложен в общината,
ет. 5, стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
2871
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16. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 55155.13.91 (за
обособяване на УПИ ІІ-91 – за производство,
търговия и услуги), м. Чукур савак, по КККР
на гр. Пазарджик. Транспортният достъп до ПИ
с идентификатор 55155.13.91 (за обособяване на
УПИ ІІ-91, за производство, търговия и услуги)
ще се осъществява от съществуващ път ПИ с
идентификатор 55155.13.130 с НТП – за селскостопански, горски и ведомствен път, разполага се в
северната част от ПИ с идентификатор 55155.13.172
с НТП – за селскостопански, горски и ведомствен
път, и след около 27 м достига до проектния имот,
като се подсигурява около 12 м за вход за същия
имот. Дължината на трасето за пътен достъп е
около 39 м – общинска собственост, а засегнатата
площ е около 188 кв. м – общинска собственост.
Проектът е изложен в Общината, ет. 5, стая 501.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
2872
14. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че на основание Решение № 118 от 17.03.2020 г. на Общинския съвет
„Марица“ е одобрен ПУП – парцеларен план за
обект: „Пътна връзка за поземлен имот с идентификатор № 11845.9.33 и част от поземлен имот
с идентификатор № 11845.9.55 в м. Полук тарла
по кадастралната карта на с. Войводиново“, във
връзка с промяна предназначението на част от
поземлени имоти с идентификатори № 11845.9.33
и № 11845.9.55 в м. Полук тарла по кадастралната карта на с. Войводиново за осъществяване
на инвестиционно намерение за изграждане на
обект: „Търговско-складова база“, в поземлен
имот с идентификатор № 11845.9.55. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община „Марица“
до Административния съд – Пловдив.
2883
15. – Община ,,Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Уличен
водопровод РЕ-НD ∅ 110, за нуждите на имот
с идентификатор 11845.7.47, по полски пътища
по КК на с. Войводиново, община „Марица“,
като комплексен проект на основание чл. 150,
ал. 2 от ЗУТ. Проектът се намира в сградата
на Община „Марица“ – Пловдив, бул. Марица
№ 57А, стая 407, и може да бъде разгледан от
заинтересованите лица. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
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„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
2884
16. – Община ,,Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изготвен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
„Кабелни линии НН от РУНН на БКТП „Детска
градина“ до електромерни табла ТЕПО, монтирани
пред УПИ 27.10 – производствена и складова дейност – съхранение на селскостопанска продукция
и УПИ 26.116 – производствена и складова дейност – съхранение на селскостопанска продукция,
по КК на с. Войводиново, община „Марица“.
Проектът се намира в сградата на Община „Марица“ – Пловдив, бул. Марица № 57А, стая 407,
и може да бъде разгледан от заинтересованите
лица. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
2886
6. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че с Решение № 26, прието с протокол № 2 от 21.02.2020 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“ – гр. Пловдив, е приет проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Пътна връзка за УПИ
20.977 – производствени и складови дейности,
съответстващ на поземлен имот с идентификатор
20.977 по кадастралната карта на с. Браниполе
през част от поземлен имот с идентификатор
20.40 – напоителен канал, собственост на Община „Родопи“, чрез премостване, като засегнатата
част от имота е 69 кв. м, част от поземлен имот
с идентификатор 20.59 – за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
„Родопи“, за процедура промяна на предназначението му от полски път в път с трайна настилка,
местност Герена, като засегнатата част от имота
е 66 кв. м и част от поземлен имот с идентификатор 20.76 – за местен път, собственост на Община „Родопи“, като засегнатата част от имота е
86 кв. м по кадастралната карта на с. Браниполе, община „Родопи“, област Пловдив, съгласно
приложения регистър на засегнатите имоти от
транспортен достъп – трасе за пътна връзка към
ПУП – парцеларен план. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП
в сградата на Община „Родопи“ и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
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