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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66
ОТ 13 АПРИЛ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръ
жените сили на Република България, приет
с Постановление № 46 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, 63 и 68 от
2011 г., бр. 36, 54, 92 и 99 от 2012 г., бр. 48 от
2013 г., бр. 37 и 77 от 2014 г., бр. 40 от 2015 г.,
бр. 27 от 2016 г., бр. 8 и 74 от 2017 г., бр. 107
от 2018 г. и бр. 21 и 51 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 69 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ след думите
„Съвместното коман дване на силите“ се
поставя запетая и се добавя „Съвместното
командване на специалните операции“.
2. В ал. 4 думите „Съвместното команд
ване на силите и видовете въоръжени сили“
се заменят със „Съвместното командване на
силите, видовете въоръжени сили и Съвмест
ното командване на специалните операции“.
§ 2. В чл. 71д се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „служба „Военна
информация“ се поставя запетая и се добавя
„за длъжности, свързани с изпълнение на

програма и/или проекти за инвестиционни
разходи за придобиване и/или модернизация на
въоръжение, техника и оборудване за нуждите
на въоръжените сили, приети от Народното
събрание по чл. 16, т. 7а от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
или от Министерския съвет по чл. 22, ал. 2,
т. 11а от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България“, а съюзът „и“
се заличава.
2. В ал. 4 след думите „за които“ се добавя
„Министерството на отбраната“ и се поставя
запетая, а думите „бригада „Специални сили“
се заменят със „Съвместното командване на
специалните операции“.
§ 3. В чл. 71м след думите „по чл. 71д,
ал. 1“ се добавя „за длъжности, свързани
с изпълнение на програма и/или проекти
за инвестиционни разходи за придобиване
и/или модернизация на въоръжение, техника и
оборудване за нуждите на въоръжените сили,
приети от Народното събрание по чл. 16, т. 7а
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България или от Министерския
съвет по чл. 22, ал. 2, т. 11а от Закона за от
браната и въоръжените сили на Република
България, както и“.
§ 4. В чл. 158, ал. 3, изречение второ след
думите „командирите на видовете въоръ
жени сили“ се поставя запетая и се добавя
„командира на Съвместното командване на
специалните операции“.
Заключителни разпоредби
§ 5. В Устройствения правилник на Ми
нистерството на отбраната, приет с Поста
новление № 5 на Министерския съвет от
2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп.,
бр. 37 и 64 от 2015 г., бр. 9 от 2016 г.; Решение
№ 8959 на Върховния административен съд от
2016 г. – бр. 11 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 71
от 2017 г., бр. 43, 70 и 106 от 2018 г. и бр. 9
от 2020 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 6, ал. 4 след думите „от коман
дирите на видовете въоръжени сили“ се
поставя запетая и се добавя „от командира
на Съвместното командване на специалните
операции“.
2. В чл. 7:
а) в ал. 1, т. 19 думите „бригада „Специални
сили“ се заменят със „Съвместното команд
ване на специалните операции“;
б) в ал. 4 след думите „командирите на
видовете въоръжени сили“ се поставя запе
тая и се добавя „командира на Съвместното
командване на специалните операции“.
3. В чл. 9, т. 1 думите „Бригада „Специални
сили“ се заменят със „Съвместното команд
ване на специалните операции“.
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4. В чл. 10, ал. 2 думите „Връзки с общест
веността“ се заменят с „Връзки с обществе
ността и протокол“.
5. В чл. 21, ал. 2, т. 2 думите „Връзки с
обществеността“ се заменят с „Връзки с об
ществеността и протокол“.
6. В чл. 26, ал. 1 числото „9“ се заменя с „8“.
7. В чл. 38, т. 15 след думите „видовете
въоръжени сили“ се поставя запетая и се
добавя „Съвместното командване на специ
алните операции“.
8. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 2:
а) думите „дирекция „Обществени поръч
ки в отбраната“ 48“ се заменят с „дирекция
„Обществени поръчки в отбраната“ 49“;
б) думите „дирекция „Политика по въ
ор ъженията“ 27“ се заменят с „дирекция
„Политика по въоръженията“ 26“.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67
ОТ 13 АПРИЛ 2020 Г.

за допълнение на Постановление № 162 на
Министерския съвет от 2016 г. за определя
не на детайлни правила за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по програ
мите, финансирани от Европейските струк
турни и инвестиционни фондове за периода
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2016 г.; изм.
и доп., бр. 30 и 68 от 2017 г. и бр. 2, 54 и 75
от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. С мотивирано решение ръководите
лят на управляващия орган може да прекрати
процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ при обявено извънредно
положение или когато е настъпило бедствие
съгласно Закона за защита при бедствия с
цел осигуряване на финансиране съобразно
необходимостта от мерки и за преодоляване
на настъпилите последици.“
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
2963
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68
ОТ 13 АПРИЛ 2020 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Агенцията за публичните предприятия и
контрол
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч лен единс твен. Приема Ус т ройс т вен
правилник на Агенцията за публичните пред
приятия и контрол.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В Наредбата за възлагане извършва
нето на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално предста
вителство, приета с Постановление № 121 на
Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 56
от 2018 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В заглавието след думата „представител
ство“ се поставя запетая и се добавя „или на
дейности, свързани с функциите по Закона
за публичните предприятия“.
2. В чл. 1 след думата „представителство“
се поставя запетая и се добавя „или на дей
ности, свързани с функциите на Агенцията за
публичните предприятия и контрол по Закона
за публичните предприятия“.
3. В чл. 2:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Дейностите по чл. 1 включват и вся
ка дейност на подпомагане на Агенцията
за публичните предприятия и контрол при
изпълнение функциите є на звено, което
осъществява координацията на държавната
политика по отношение на публичните пред
приятия, включително извършване на действия
на експертно техническо подпомагане и други
експертни дейности, произтичащи от Закона
за публичните предприятия.“
4. В чл. 5, ал. 2 след думата „представи
телство“ се добавя „и следприватизационен
контрол“.
5. В чл. 6:
а) в ал. 1 се създава т. 4:
„4. допълнителни действия, свързани със
Закона за публичните предприятия, за които
вече е възложено извършването на такива
дейности.“;
б) в ал. 2, т. 2 след думите „т. 3“ се поставя
запетая и се добавя „или за лицата, на които
е възложено осъществяването на действия
по Закона за публичните предприятия по
ал. 1, т. 4“;
в) в ал. 3 накрая се добавя „или по дого
вора по ал. 1, т. 4“.
6. В чл. 8:
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а) алинея 1 се отменя;
б) алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Агенцията за публичните предприятия
и контрол оповестява решението за откриване
на процедура за провеждане на открит конкурс
чрез страницата на възложителя в интернет.
(3) Общинските съвети или определените
от тях органи за извършване на приватиза
ция оповестяват решението за откриване на
процедура за провеждане на открит конкурс
чрез страницата на възложителя в интернет
и могат да го публикуват в един централен
ежедневник и/или в един местен вестник.“;
в) в ал. 5 т. 5 се изменя така:
„5. срок за подаване на предложенията,
който не може да е по-малък от 30 дни счи
тано от датата на оповестяване на решението
за откриване на процедура за провеждане на
открит конкурс чрез страницата на възложи
теля в интернет;“
г) в ал. 6 след абревиатурата „ЗПСК“ се
поставя запетая и се добавя „или в зависимост
от спецификите на съответните дейности“.
7. В чл. 10 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Агенцията за публичните предприятия
и контрол оповестява решението за провеж
дане на ограничен конкурс чрез страницата
на възложителя в интернет.
(2) Общинските съвети или определените
от тях органи за извършване на приватиза
ция оповестяват решението за провеждане на
ограничен конкурс чрез страницата на възло
жителя в интернет и могат да го публикуват
в един местен вестник.“
8. В чл. 14:
а) в ал. 1, т. 4 думите „чл. 25, ал. 1 от ЗПСК“
се заменят със „Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество“;
б) в ал. 2 думите „чл. 25, ал. 1 от ЗПСК“
се заменят със „Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество“.
9. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 4
се изменя така:
„4. „Експертни дейности“ са предоставянето
на устни и/или писмени съвети, препоръки и
становища по конкретни въпроси, свързани с
подпомагане на органите при осъществяване
на правомощията им съгласно ЗПСК и/или
Закона за публичните предприятия.“
10. Навсякъде в текста думите „Агенцията
за приватизация и следприватизационен кон
трол“ се заменят с „Агенцията за публичните
предприятия и контрол“.
§ 2. В Наредбата за електронната платфор
ма за продажба на имоти – частна държавна
собственост, и на имоти – собственост на
търговски дружества с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала или търговски
дружества, чиито дялове или акции са соб
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ственост на търговско дружество с повече
от 50 на сто държавно участие в капитала,
приета с Постановление № 243 на Министер
ския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 77 от 2019 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 думата „публичен“ се за
меня с „електронен“.
2. В чл. 12 се създава ал. 5:
„(5) В случаите, когато за участие в елек
тронния търг не се регистрира нито един кан
дидат, при обявяване на нов търг за продажба
със същия предмет началната тръжна цена
може да се намали с не повече от 50 на сто.“
3. Навсякъде в текста думите „Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол“
и абревиатурата „АПСК“ се заменят съответно
с „Агенцията за публичните предприятия и
контрол“ и „АППК“.
§ 3. В Наредбата за търговете и конкурсите,
приета с Постановление № 213 на Минис
терския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 85 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 80, 103 и 115 от 2004 г.,
бр. 44 от 2013 г. и бр. 77 от 2019 г.), навсякъде
в текста думите „Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол“ се заменят
с „Агенцията за публичните предприятия и
контрол“.
§ 4. В Наредбата за задължителната ин
формация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по За
кона за приватизация и следприватизационен
контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна, приета с
Постановление № 205 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 115 от 2004 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 64
от 2013 г. и бр. 77 от 2019 г.), в чл. 11, ал. 3
и 4 думите „Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол“ се заменят
с „Агенцията за публичните предприятия и
контрол“.
§ 5. Наредбата за анализите на правното
състояние и приватизационните оценки, при
ета с Постановление № 113 на Министерския
съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2002 г.;
изм. и доп., бр. 115 от 2004 г., бр. 54 от 2006 г.
и бр. 52 от 2012 г.), в приложението към чл. 10,
ал. 3 думите „Агенцията за приватизация“ се
заменят с „Агенцията за публичните пред
приятия и контрол“.
§ 6. В Наредбата за сведенията, които
съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от За
кона за приватизация и следприватизационен
контрол, и за реда и органите за контрол на
декларираните данни, приета с Постановле
ние № 230 на Министерския съвет от 2002 г.
(обн., ДВ, бр. 96 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 37
от 2008 г.), се правят следните изменения:
1. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби думите „Министърът на финансите,
Агенцията за приватизация и Агенцията за
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следприватизационен контрол“ се заменят с
„Министърът на финансите и Агенцията за
публичните предприятия и контрол“.
2. Навсякъде в текста думите „Агенцията
за приватизация“ и „Агенцията за следприва
тизационен контрол“ се заменят с „Агенцията
за публичните предприятия и контрол“.
§ 7. В Наредбата за данните, подлежащи
на вписване в публичните регистри, за про
цеса на приватизация и следприватизационен
контрол, приета с Постановление № 170 на
Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 70 от
2003 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 2 думите „Агенцията за
следприватизационен контрол“ се заменят
с „Агенцията за публичните предприятия и
контрол“.
2. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби думите „А генцията за прива
тизация“ и „изпълнителният директор на
Агенцията за следприватизационен контрол“
се заменят с „Агенцията за публичните пред
приятия и контрол“.
§ 8. В Наредбата за мониторинга, управ
лението и контрола на концесиите, приета с
Постановление № 177 на Министерския съвет
от 2018 г. (ДВ, бр. 70 от 2018 г.), навсякъде в
текста думите „Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол“ и абре
виатурата „АПСК“ се заменят съответно с
„Агенцията за публичните предприятия и
контрол“ и „АППК“.
§ 9. В Наредбата за дейността на Централ
ния депозитар по регистриране на издаването,
сделките и по извършване на плащанията с
компенсаторни инструменти, приета с По
становление № 146 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2002 г.; изм. с
Решение № 692 на Върховния административен
съд от 2003 г. – бр. 10 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 87 от 2003 г. и бр. 15 от 2011 г.), навсякъде
в текста думите „Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол“ се заменят
с „Агенцията за публичните предприятия и
контрол“.
§ 10. В Наредбата за условията и реда за
организиране и провеж дане на централи
зирани публични търгове за продажба на
акции – собственост на държавата, приета с
Постановление № 206 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 88 от 2003 г. и бр. 115 от 2004 г.),
навсякъде в текста думите „Агенцията за
приватизация“ се заменят с „Агенцията за
публичните предприятия и контрол“.
§ 11. В Наредбата за условията и реда за
работа на Централния регистър на компенса
торните инструменти, приета с Постановление
№ 146 на Министерския съвет от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 71 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 15 от
2011 г.), навсякъде в текста думите „Агенцията
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за приватизация и следприватизационен кон
трол“ се заменят с „Агенцията за публичните
предприятия и контрол“.
§ 12. Устройственият правилник на Аген
цията за приватизация и следприватизаци
онен контрол, приет с Постановление № 241
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 84 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 22, 49 и 75
от 2012 г., бр. 14 от 2014 г., бр. 32 от 2015 г.,
бр. 70 от 2018 г. и бр. 77 от 2019 г.), се отменя.
§ 13. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Агенцията за публичните предприятия и
контрол
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат функциите,
организацията и структурата на Агенцията за
публичните предприятия и контрол, наричана
по-нататък „агенцията“.
Чл. 2. (1) Агенцията е администрация към
Министерския съвет.
(2) Изпълнителният директор на агенцията
е второстепенен разпоредител с бюджет по
бюджета на Министерството на икономиката.
Чл. 3. Агенцията е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище София.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ НА АГЕНЦИЯТА
Чл. 4. (1) Агенцията изпълнява функциите
на звено, което осъществява координацията
на държавната политика по отношение на
публичните предприятия, наблюдава и док
ладва на Министерския съвет за нейното
изпълнение съгласно Закона за публичните
предприятия (ЗПП).
(2) Агенцията организира и осъществява
процеса на приватизация в случаите, предви
дени в Закона за приватизация и следприва
тизационен контрол (ЗПСК), и осъществява
следприватизационен контрол по договори за
приватизация, сключени от оправомощени
държавни органи.
(3) Агенцията осъществява функциите по
чл. 42 от Закона за концесиите.
Чл. 5. При осъществяване на функциите
си на звено за координация на държавната
политика по отношение на публичните пред
приятия, предвидени в ЗПП, агенцията:
1. разработва политиката за участието на
държавата в публичните предприятия съгласно
чл. 10, ал. 2 от ЗПП;
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2. извършва мониторинг на изпълнението
на политиката за участието на държавата в
публичните предприятия и изготвя актуали
зация на политиката;
3. под пома га орга н и т е, у п ра ж н я ва щ и
правата на държавата, при определяне на
общите стратегически цели на предприяти
ята и ключовите показатели за изпълнение
на финансови и нефинансови цели в бизнес
програмите на предприятията;
4. извършва мониторинг на дейността на
публичните предприятия и изготвя годишен
обобщен доклад за предходната година за
резултатите от дейност та на държавните
публични предприятия;
5. осъществява сътрудничество с други
държавни администрации, представителни
неправителствени и международни институ
ции по въпроси, свързани с ръководенето на
публичните предприятия;
6. публикува актуална информация и отче
ти за дейността на публичните предприятия,
включително финансова и нефинансова ин
формация за предприятията съгласно чл. 12,
т. 6 от ЗПП;
7. извършва мониторинг на конкурсните
процедури за избор и назначаване на членове
на органи за управление и контрол;
8. извършва оценка на изпълнението на
одобрените от органа, упражняващ правата
на държавата в публичните предприятия,
бизнес програми на публичните предприя тия
и прави предложения за подобряване на тях
ното управление;
9. при делегиране от Министерския съвет
упражнява правата на държавата в публични
предприятия;
10. при поискване оказва методическо
съдействие на общините по отношение на
ръководенето на общинските публични пред
приятия;
11. изготвя оценка и анализ на одобрените
от органа, упражняващ правата на държавата
в публичните предприятия, бизнес програми
на публичните предприятия и на тяхното из
пълнение, както и препоръки по отношение
на рисковете и ефектите върху публичните
финанси, вк лючително за потенциалните
ефекти и рискове върху показателите за кон
солидирания дълг и дефицит/излишък на
сектор „Държавно управление“;
12. дава указания по прилагането на ЗПП;
13. осъществява и други функции, възло
жени с нормативни актове.
Чл. 6. При осъществяване на функциите си
по организиране и осъществяване на процеса
на приватизация в случаите, предвидени в
ЗПСК, агенцията:
1. осъществява изпълнението на държав
ната политика за приватизация;
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2. изготвя годишни планове за работа,
които съдържат приоритетите в дейността є
за съответния период, както и отчет за изпъл
нението им, които се оповестяват публично;
3. събира необходимата информация за
всички подлежащи на приватизация обекти
от нейната компетентност;
4. извършва маркетинг;
5. осъществява дейност по подготовката за
приватизация и сключва сделките за прива
тизация от нейната компетентност;
6. участва в разработването на стратегии
за приватизация по чл. 3, ал. 9 от ЗПСК;
7. разрабо т ва п роек т и на нормат и вн и
актове във връзка с приватизацията и след
приватизационния контрол;
8. огласява основанията за промяна на
своята практика;
9. дава съгласие за преобразуване или пре
кратяване на търговски дружества с повече от
50 на сто държавно участие в капитала, освен
при обявяване в несъстоятелност;
10. дава съгласие за намаляване на дър
жавното участие в капитала на търговски
дружества с държавно участие;
11. дава разрешения в съответствие с чл. 28,
ал. 1 от ЗПСК;
12. извършва прода жба на недвижими
имоти при условията и по реда на ЗПСК и
приложимото законодателство;
13. поддържа публичен регистър за проце
са на приватизацията на обекти от нейната
компетентност;
14. поддържа Централен регистър на ком
пенсаторните инструменти и предоставя по
лучената информация за сделките с компенса
торни инструменти на Централния депозитар;
15. поддържа и развива електронната плат
форма по чл. 3а от ЗПСК и оказва методическа
помощ за работа с нея;
16. осъществява и други функции, възло
жени є с нормативни актове.
Чл. 7. При осъществяване на функциите си
по следприватизационен контрол по договори
за приватизация, сключени от оправомощени
държавни органи, агенцията:
1. осъществява текущ документален кон
трол върху изпълнението на договорите за
приватизационна продажба в сроковете, оп
ределени в договорите;
2. осъществява текущ контрол и проверки
на място в приватизираните обекти относно
изпълнението на поетите с приватизационните
договори задължения;
3. изготвя обобщени данни за резултатите
от своята дейност;
4. изготвя и внася за одобряване от Ми
нистерския съвет отчети, стратегии и други;
5. изготвя методика за отчитане на дого
ворните ангажименти;
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6. издава удостоверения за извършените
плащания и при поискване – за изпълнение
на други, поети с приватизационните договори
задължения, както и удостоверения по чл. 78,
ал. 2 от Закона за държавната собственост;
7. извършва действия по предявяване и съби
ране на предвидените в договорите неустойки,
лихви, задатъци, обезщетения, предявяване на
банкови гаранции, претендиране на суми по
доверителни сметки и други правни действия
в случаите на констатирано неизпълнение по
приватизационните договори;
8. контролира и приема всички плащания
по приватизационни договори, включително
сключените по реда на отменения Закон за
преобразуване и приватизация на държавни
и общински предприятия;
9. изисква информация в случаите на по
стъпили сигнали за неизпълнение на прива
тизационните договори;
10. дава разрешение, съгласие и одобрение
от името на продавача в случаите, когато това
е предвидено в приватизационните договори;
11. може да предприема действия по разва
ляне на приватизационни договори и откриване
на производство по несъстоятелност за купу
вача при констатирано трайно неизпълнение;
12. може да предприема действия по от
криване или възобновяване на производство
по несъстоятелност за купувача при конста
тирано неизпълнение;
13. сключва спогодби или споразумения за
разсрочване на поети с приватизационните
договори задължения в случаите, предвидени
в ЗПСК;
14. предприема действия за учредяване на
ипотека, залог или друго обезпечение, когато
са налице условията за това;
15. осъществява действия по освобождаване
на учредени обезпечения съгласно привати
зационните договори;
16. поддържа публичен регистър за процеса
на следприватизационния контрол;
17. осъществява и други функции, възло
жени с нормативни актове.
Чл. 8. При осъществяване на функциите си
по чл. 42 от Закона за концесиите агенцията:
1. извършва независим външен контрол на
изпълнението на определени концесионни до
говори, който включва планови проверки, кои
то се извършват по одобрен от Министерския
съвет план за работа за съответната година,
както и извънредни проверки, възложени от
Координационния съвет по концесиите;
2. ежегодно изготвя и представя на Коор
динационния съвет по концесиите обобщена
информация за концесионните договори с
извършен контрол;
3. извършва действия по възлагането на
държавна концесия и по изпълнението и пре
кратяването на концесионния договор за тази
концесия след възлагане от Министерския
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съвет и съобразно определените от него изис
квания за изпълнение на възложените действия
и условия за осъществяване на концесията.
Чл. 9. (1) Агенцията приема мотивирани
решения за:
1. приемане на годишните планове за ра
бота по Закона за публичните предприятия,
по Закона за приватизация и следприватиза
ционен контрол и по чл. 42, ал. 2 от Закона
за концесиите;
2. приемане и представяне на Министер
ския съвет на обобщен доклад за предходната
година за резултатите от дейността на дър
жавните публични предприятия във формат и
обхват, определени от Закона за публичните
предприятия и Правилника за прилагане на
Закона за публичните предприятия;
3. приемане на политиката за участието на
държавата в публичните предприятия;
4. приемане на актуализация на политика
та за участието на държавата в публичните
предприятия;
5. сключване на приватизационни сделки;
6. предложения до Министерския съвет за
приемане на годишни списъци на търговски
дружества с държавно участие в капитала, при
приватизацията на които се допуска плащане
с непарични платежни средства, предвидени
в закон;
7. определяне на начина за извършване
продажбата на обектите, подлежащи на при
ватизация от нейната компетентност;
8. възлагане изготвянето на анализи на
правното състояние, на приватизационни
оценки и на информационни меморандуми на
обектите за приватизация, както и за тяхното
приемане;
9. забрана на търговски дружества с повече
от 50 на сто държавно участие в капитала и
на търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружес
тво с повече от 50 на сто държавно участие
в капитала, да извършват разпоредителни
сделки с дълготрайни активи, да сключват
договори за придобиване на дялово участие,
за наем, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечение на вземания, както и за поемане
на менителнични задължения;
10. даване разрешение на т ърговск ите
дружества с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала и на търговски друже
ства, чиито дялове или акции са собственост
на търговско дружество с повече от 50 на
сто държавно участие в капитала, с прието
изрично решение за забрана по чл. 28, ал. 1
от ЗПСК за извършване на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на дружеството,
сключване на договори за дялово участие,
за наем, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване на вземания, както и за поемане
на менителнични задължения;
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11. даване на съгласие за преобразуване
или прекратяване на търговски дружества
с повече от 50 на сто държавно участие в
капитала, освен при обявяването им в не
състоятелност;
12. даване на съгласие за намаляване на
държавното участие в капитала на търговски
дружества с държавно участие в капитала;
13. приватизация на обектите, подлежащи
на приватизация, посочени в ЗПСК, от нейната
компетентност;
14. възлагане на трети лица извършването
на експертни дейности, свързани с подготов
ката за приватизация или със следприватиза
ционния контрол, включително процесуално
представителство, или на дейности, свързани
с функциите є по ЗПП;
15. възлагане на инвестиционни посредници
подготовката и сключването на приватизаци
онните сделки с определен метод за продажба
публично предлагане;
16. искане за спиране събирането на пуб
лични държавни вземания по реда на Да
нъчно-осигурителния процесуален кодекс по
отношение на търговски дружества, за които
е прието решение за определяне на метод за
приватизация;
17. превеждане по сметка на съответното
дружество или по бюджета на съответния
компетентен орган на паричните постъпления
или на част от тях от приватизацията при
условията и по реда, уредени в ЗПСК;
18. провеждането на процедури и под
писване на договори по реда на Закона за
обществените поръчки;
19. сключването на спогодби или споразу
мения за разсрочване на поети с приватиза
ционните договори задължения в случаите,
предвидени в ЗПСК;
20. приемане на годишен план за работа
на агенцията по чл. 42, ал. 2 от Закона за
концесиите;
21. приемане на изготвените отчетни докла
ди за проверките на концесионните договори
по чл. 42, ал. 3 от Закона за концесиите;
22. приемане на обобщена информация за
концесионните договори по чл. 42, ал. 4 от
Закона за концесиите;
23. изпълнение на дру ги правомощи я,
предвидени в нормативни актове.
Чл. 10. С другите държавни органи, ад
министрации, институции и със средствата
за масово осведомяване агенцията взаимо
действа, като:
1. информира обществеността и осигурява
публичност и прозрачност на извършваните
от нея дейности във връзка с приватизацията,
следприватизационния контрол и публичните
предприятия, като публикува на интернет
страницата си съответната информация;
2. осъществява сътрудничество с мини
стрите и другите органи на изпълнителната
власт за провеждане на единната държавна
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политика в областта на публичните предпри
ятия, раздържавяването и следприватизаци
онния контрол;
3. дава становища по проекти на нормативни
актове, свързани с публичните предприятия,
приватизационния процес, следприватизаци
онния контрол и контрола върху концесион
ните договори;
4. подпомага Министерския съвет при из
готвянето на стратегии за приватизация на
определени отрасли или дружества.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА АГЕНЦИЯТА
Чл. 11. Органите за управление на аген
цията са:
1. надзорният съвет;
2. изпълнителният съвет.
Чл. 12. (1) Надзорният съвет е изборен
орган на управление на основание чл. 22в от
ЗПСК и се състои от 7 членове с висше об
разование, които се избират и освобождават
от Народното събрание.
(2) Член на надзорния съвет се освобож
дава при:
1. извършване на нарушение на ЗПСК или
на подзаконов нормативен акт по прилага
нето му;
2. влизане в сила на съдебен акт за извър
шено умишлено престъпление от общ характер;
3. невъзможност да изпълнява задължени
ята си за повече от 6 месеца;
4. влизане в сила на акт, с който е уста
новен конфликт на интереси по Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество;
5. искане, отправено от него до органа по
избор.
(3) Членовете на надзорния съвет не се
включват в общата численост на агенцията
по чл. 27, ал. 1.
Чл. 13. (1) Членовете на надзорния съвет
избират помежду си председател. Председа
телят на надзорния съвет е негов официален
говорител, който осъществява комуникацията
със средствата за масово осведомяване. При
отсъствие на председателя неговите правомо
щия се изпълняват от оправомощено за това
от него лице от състава на надзорния съвет.
(2) Председателят на надзорния съвет:
1. свиква и ръководи заседанията на съвета;
2. определя дневния ред;
3. изисква информация от съответните
органи и длъжностни лица, свързана с функ
циите на съвета;
4. подписва изходящата поща от името на
надзорния съвет.
(3) Всеки член на надзорния съвет може
да прави предложение за освобождаване на
председателя и за избор на нов председател.
Предложенията за освобождаване на пред
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седателя на надзорния съвет се включват
задължително в дневния ред за следващото
заседание на съвета.
Чл. 14. (1) Надзорният съвет заседава по
определен от председателя и предварително
оповестен дневен ред не по-малко от два
пъти в месеца. По изключение в дневния
ред може да се включат въпроси, които не
са предварително оповестени, ако всичките
членове на надзорния съвет се съгласят с
това. Периодичността на заседанията е в за
висимост от характера и обема на текущата
работа на агенцията.
(2) Заседанията на надзорния съвет могат
да се провеждат, когато на тях присъстват
не по-малко от четирима членове на съвета.
(3) Материалите за дневния ред на заседа
нията на надзорния съвет се представят на
членовете му най-малко 3 дни преди заседа
нието в писмен вид, освен ако надзорният
съвет реши друго.
(4) Надзорният съвет гласува за включване
в дневния ред на предложения, направени от
всеки член на надзорния съвет, както и от
изпълнителния съвет.
(5) На следващото заседание на надзорния
съвет задължително се разглеждат въпроси
те, които са били отложени на предходното
заседание.
Чл. 15. (1) На заседанията на надзорния
съвет могат да бъдат канени членове на из
пълнителния съвет, служители на агенцията,
както и други лица, имащи отношение по
разглеждания въпрос.
(2) За въпросите, по които трябва да внесе
писмени доклади пред надзорния съвет, из
пълнителният съвет трябва да бъде уведомен
най-малко 3 работни дни преди заседанието.
Чл. 16. (1) За всяко заседание на надзорния
съвет се води протокол, който се подписва от
присъствалите членове.
(2) Протоколите се съставят в два еднакви
екземпляра от определен от надзорния съвет
служител по ал. 3 и се завеждат по отделна
партида в специален регистър на агенцията.
Те се съхраняват от същия служител и от
дирекция „Административна“.
(3) Работата на надзорния съвет се под
помага експертно-технически от служители,
чиито задачи се определят с решение на
надзорния съвет.
Чл. 17. (1) По въпросите от своята ком
петентност надзорният съвет се произнася с
решения, които се мотивират.
(2) Решенията на надзорния съвет се при
емат с обикновено мнозинство от присъст
ващите на заседанието негови членове. При
равен брой на гласовете „за“ и „против“ едно
решение то се счита за отхвърлено.
(3) Решенията на надзорния съвет по чл. 18,
т. 5, 9 – 13 се считат за приети, ако за тях са
гласували не по-малко от четирима от него
вите членове.
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(4) Преписи от решенията на надзорния
съвет се предоставят на изпълнителния съ
вет до един работен ден от подписването на
протокола, с който са били взети.
(5) Решенията на надзорния съвет се съ
общават от изпълнителния съвет писмено
на заинтересуваните лица и/или органи до
5 работни дни от приемането им.
(6) Всеки член на надзорния съвет, гласувал
„въздържал се“ или „против“ взето решение,
оформя особеното си мнение писмено в про
токола от съответното заседание или като
отделно приложение, което е неразделна част
от протокола.
Чл. 18. Надзорният съвет:
1. контролира дейността на агенцията;
2. изготвя и представя пред Народното
събрание 6-месечни и годишни отчети за
осъществяването на процеса на приватизация
и следприватизационния контрол;
3. у твърж дава проекта на устройствен
правилник на агенцията;
4. одобрява проекта на бюджет на агенцията,
както и отчета за изпълнението на годишния
план за работа на агенцията;
5. одобрява приватизационните сделки,
чиято стойност е над 500 хил. лв., сключени
чрез публично оповестен конкурс, публичен
търг или електронен търг, относно тяхната
законосъобразност и за съответствието им с
одобрените от Народното събрание стратегии
по чл. 3, ал. 9 от ЗПСК;
6. утвърждава правила и условия за назна
чаване и правила за заплатите на служите
лите на агенцията при спазване на закона и
подзаконовите нормативни актове;
7. одобрява предложението на агенцията
по чл. 11 от ЗПСК преди внасянето му в Ми
нистерския съвет;
8. утвърждава годишните планове за работа
на агенцията съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗПСК;
9. одобрява договорите за възлагане на
трети лица на процесуално представителство;
10. одобрява договорите с трети лица – кон
султанти, за възлагане на цялостно консулти
ране на агенцията във връзка с приватизацията
на обект, подлежащ на приватизация;
11. одобрява договорите за възлагане на
инвестиционни посредници подготовката и
сключването на приватизационните сделки
с определен метод за продажба публично
предлагане;
12. одобрява сключването на споразумения
за разсрочване на поети с приватизационни
договори задължения;
13. одобрява сключването на спогодби за
разсрочване на вземания за неустойки, при
съдени с влезли в сила решения;
14. одобрява методика за отчитане на до
говорните ангажименти;
15. произнася се по проектите на решения
на агенцията, внесени от изпълнителния съвет;
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16. одобрява правилата за документообо
рота на агенцията, включително за работата
на служебния архив;
17. одобрява годишния план за работа на
агенцията за съответната година по чл. 42,
ал. 2 от Закона за концесиите;
18. изпълнява и други функции и право
мощия, произтичащи от нормативни актове.
Чл. 19. (1) Надзорният съвет дава моти
вирани указания на изпълнителния съвет
по прилагането на закона и подзаконовите
нормативни актове.
(2) За изпълнение на своите функции по
чл. 18, т. 1 надзорният съвет:
1. получава ежемесечна справка за хода на
подготовката и сключването на приватизаци
онните сделки;
2. получава ежемесечна справка за дей
ността по осъществяване на следприватиза
ционния контрол;
3. може да изисква от изпълнителния съ
вет или от отделни негови членове писмено
или устно да докладват за състоянието на
подготовката и обстоятелствата, свързани
с всяка приватизационна сделка от компе
тентността на агенцията, и за дейността по
следприватизационен контрол и контрол върху
концесионните договори.
(3) Служителите на агенцията при необ
ходимост оказват съдействие на членовете
на надзорния съвет по въпроси от компе
тентността на надзорния съвет при спазване
разпоредбите на чл. 25, т. 22.
(4) Председател ят на надзорни я съвет
включва предложенията за одобряване на
приватизационни сделки, договори по чл. 18,
т. 9 – 11, споразумения или спогодби в дневния
ред на заседанията не по-рано от 3 работни
дни след внасянето им заедно с копие от съ
ответната документация.
(5) В случай че надзорният съвет не се про
изнесе по приватизационна сделка в 15-дневен
срок от датата на внасяне за разглеждане,
приема се, че е налице одобрение.
(6) В случай че надзорният съвет не се
произнесе по договор по чл. 18, т. 9 в 15-дне
вен срок от датата на внасяне за разглеждане,
приема се, че е налице одобрение.
(7) Срокът по ал. 5 и 6 започва да тече от
деня, следващ датата, на която съответното
решение на изпълнителния съвет и цялата
съпътстваща го документация са били преда
дени по съответния ред на длъжностно лице
по чл. 16, ал. 3.
(8) Решенията на надзорния съвет, оп
ределящи отговорности и задължения на
изпълнителния съвет, се изпълняват от из
пълнителния съвет в срок до 3 работни дни,
освен ако в решението на надзорния съвет е
установен друг срок.
(9) В изпълнение на правомощията си чле
новете на надзорния съвет могат да получават
копие от интересуващата ги документация
извън случаите по чл. 25, т. 22. Искането се
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прави с писмена заявка до изпълнителния
съвет и се изпълнява във възможно найкратък срок, не по-дълъг от 5 работни дни,
съобразно обема на исканата документация.
(10) Надзорният съвет изпраща в Минис
терския съвет копия от своите решения по
чл. 18, т. 12.
(11) При внасяне на конкретна сделка за
одобряване от надзорния съвет членовете на
комисията по сделката подписват декларация,
че документацията, предоставена в надзорния
съвет, съдържа всички известни им документи,
постъпили в агенцията и имащи отношение
към сделката.
(12) За изпълнение на правомощията си
надзорният съвет може да привлича външни
експерти или консултантски фирми за изгот
вяне на експертизи и становища, когато за
разглеждания въпрос се изискват експертни
познания или квалификация извън притежа
ваните от членовете на надзорния съвет и
служителите от агенцията.
Чл. 20. (1) Възнагражденията на членовете
на надзорния съвет се определят съгласно
ЗПСК.
(2) Членовете на надзорния съвет могат да
ползват наведнъж или на части законоуста
новения отпуск след решение на надзорния
съвет за всеки конкретен случай.
(3) Членовете на надзорния съвет могат да
бъдат командировани в чужбина въз основа
на решение на надзорния съвет. В този случай
изпълнителният директор издава съответната
заповед.
(4) Членовете на надзорния съвет се коман
дироват в страната по решение на надзорния
съвет, без за това да е необходима писмена
заповед. Те изготвят тримесечни отчети за
своите командировки в страната, които се
утвърждават с решение на съвета.
Чл. 21. (1) Изпълнителният съвет се със
тои от трима членове с висше образование,
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ – изпълнителен директор и двама
заместник изпълнителни директори, които се
назначават и се освобождават от Министерския
съвет и трябва да отговарят на изисквания
та на чл. 11, ал. 3 от Закона за публичните
предприятия.
(2) Член на изпълнителния съвет се осво
бождава при:
1. извършване нарушение на ЗПСК или на
подзаконов нормативен акт по прилагането му;
2. влизане в сила на съдебен акт за извър
шено умишлено престъпление от общ характер;
3. невъзможност да изпълнява задължени
ята си за повече от 6 месеца;
4. влизане в сила на акт, с който е уста
новен конфликт на интереси по Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество;
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5. искане, отправено от него до органа по
избор.
Чл. 22. (1) Изпълнителният съвет:
1. организира и ръководи дейността на аген
цията в съответствие с нормативната уредба;
2. приема проекта на бюджет на агенцията
и го внася за одобряване от надзорния съвет;
3. взема решения от името на агенцията
съгласно чл. 9, ал. 1;
4. представя в надзорния съвет годишния
обобщен доклад за предходната година за
резултатите от дейност та на държавните
публични предприятия;
5. изготвя и представя пред надзорния
съвет шестмесечните и годишните отчети за
процеса за приватизация и контрол;
6. приема правилата за документооборота
на агенцията, включително за работата на
служебния архив, и ги внася за одобряване
от надзорния съвет;
7. приема правила и условия за назначаване
и правила за заплатите на служителите на
агенцията при спазване на закона и подзако
новите нормативни актове и ги представя за
утвърждаване от надзорния съвет;
8. приема методика за отчитане на дого
ворните ангажименти и я представя за одоб
ряване от надзорния съвет;
9. определя режима за вътрешния ред и
трудовата дисциплина, както и режима за
достъп на външни лица в агенцията и за
ползване на служебната информация;
10. приема схема на работните места в
съответствие с наличния сграден фонд и пра
вила за ползване на транспортните средства и
на средствата за комуникации на агенцията;
11. контролира спазването на вътрешните
правила за работа на звената и служителите
на агенцията и взема решения за дисципли
нарната отговорност и налагането на санкции;
12. внася в надзорния съвет предложения
за одобряване на приватизационни договори,
чиято стойност е над 500 хил. лв.;
13. внася в надзорния съвет предложения
за одобряване на договори за възлагане на
трети лица на процесуално представителство;
14. внася в надзорния съвет предложения
за одобряване на договори с трети лица – кон
султанти, за възлагане цялостно консултиране
на агенцията във връзка с приватизацията на
обект, подлежащ на приватизация;
15. внася в надзорния съвет предложения
за одобряване на договори за възлагане на
инвестиционни посредници подготовката и
сключването на приватизационните сделки
с определен метод за продажба публично
предлагане;
16. внася в надзорния съвет предложения
за одобряване на споразумения за разсроч
ване на поети с приватизационни договори
задължения;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

17. внася за одобряване от надзорния съвет
проектите за сключване на спогодби за раз
срочване на вземания за неустойки, присъдени
с влезли в сила решения;
18. може по своя преценка да внася за
разглеждане от надзорния съвет проекти на
свои решения;
19. изпълнява задължения, произтичащи
от ЗПКОНПИ;
20. внася в надзорния съвет за одобряване
годишния план за работа за съответната го
дина по чл. 42, ал. 2 от Закона за концесиите;
21. изпълнява функциите, произтичащи
от ЗПП;
22. изпълнява и други функции, произти
чащи от нормативни актове.
(2) По въпросите от своята компетентност
изпълнителният съвет се произнася с решения,
които се мотивират.
(3) Решенията на изпълнителния съвет
се вземат, когато за тях са гласували изпъл
нителният директор и поне един заместник
изпълнителен директор.
(4) Решенията на изпълнителния съвет се
оформят в протоколи, които се подписват от
членовете му. След приемането му протокол
ното решение на изпълнителния съвет заедно
с документите към него се завежда в специ
ално създаден за това регистър в дирекция
„Административна“.
(5) Заместник изпълнителен директор,
гласувал „против“ или „въздържал се“ за
взето решение, оформя особеното си мнение
писмено. Особените мнения са неразделна
част от съответното решение.
(6) Решенията от името на агенцията се
подписват от изпълнителния директор или от
определен от него заместник изпълнителен
директор.
(7) Изпълнителният съвет може да възлага
на експертни екипи от служители на аген
цията да подготвят проекти на решения на
изпълнителния съвет от компетенциите на
агенцията, посочени в ал. 1, които се внасят
в изпълнителния съвет, придружени от док
лад, съдържащ обосновка на предлаганото
решение.
Чл. 23. Изпълнителният съвет осигурява
необходимите материално-технически условия
за работата на надзорния съвет въз основа на
решения на надзорния съвет.
Ч л. 24. (1) Изп ъ л н и т ел н и я т д и рек т ор
представлява агенцията. Той организира и
ръководи дейността на изпълнителния съвет.
(2) При осъществяване на функциите на
агенци ята за п убличните предпри яти я и
контрол по ЗПП изпълнителният директор
се отчита пред Министерския съвет и работи
под надзора на министър-председателя или
на определен от него заместник министърпредседател.
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(3) Правомощията на изпълнителния ди
ректор в негово отсъствие поради команди
ровка или отпуск се изпълняват от определен
с негова заповед за всеки конкретен случай
заместник изпълнителен директор.
(4) Заместник изпълнителният директор,
изпълняващ правомощията на изпълните
лен директор по ал. 3, в ролята си на член
на изпълнителния съвет не може да гласува
при вземане на решения по чл. 22, ал. 3 и в
качеството си на заместник изпълнителен
директор.
Чл. 25. Изпълнителният директор:
1. организира разработването на полити
ката за участието на държавата в публичните
предприятия, организира извършването на
мониторинг на изпълнението на политиката и
изготвянето на актуализация на политиката;
2. организира изготвянето на годишния
обобщен доклад за предходната година за резул
татите от дейността на държавните публични
предприятия след решение на изпълнителния
съвет и го представя на Министерския съвет;
3. контролира публикуването на актуална
информация и отчети за дейността на публич
ните предприятия, включително финансова и
нефинансова информация за предприятията;
4. организира извършването на мониторинг
на конкурсните процедури за избор и назна
чаване на членове на органи за управление
и контрол;
5. организира извършването на оценка на
изпълнението на одобрените бизнес програ
ми на публичните предприятия и подписва
необходимите за това документи, съдържащи
и предложения за подобряване управлението
на конкретното публично предприятие, след
решение на изпълнителния съвет;
6. при делегиране от Министерския съвет
упражнява правата на държавата в публични
предприятия;
7. подписва всички документи, които аген
цията издава при осъществяване на функциите
си по Закона за публичните предприятия и
правилника за прилагането му;
8. съгласува приватизационния процес с
министрите и другите органи, упражняващи
правата на собственост върху обектите, под
лежащи на приватизация от компетентността
на агенцията;
9. подписва договорите по приватизацион
ни сделки;
10. извършва действия по прехвърляне на
собствеността по сключени приватизационни
сделки;
11. подписва договори по чл. 5 от ЗПСК с
инвестиционни посредници и с трети лица,
на които е възложено извършването на екс
пертни дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния
контрол, вк лючително процесуално пред
ставителство, или на дейности, свързани с
функциите є по ЗПП;
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12. подписва споразумения или спогодби
от името на агенцията;
13. внася за приемане от надзорния съвет
отчета за дейността на агенцията;
14. определя длъжностните лица, които
съставят актовете за нарушенията, посочени
в глава девета „Административнонаказателни
разпоредби“ от ЗПСК;
15. издава наказателни постановления по
реда на глава девета „Административнонака
зателни разпоредби“ от ЗПСК;
16. разрешава отпуските на служителите
на агенцията с изключение на членовете на
надзорния съвет и на заместник изпълнител
ните директори;
17. командирова служителите на агенцията
с изключение на членовете на надзорния съвет;
18. сключва и прекратява служебните и
трудовите правоотношения на служителите
в агенцията с изключение на членовете на
надзорния съвет и на заместник изпълнител
ните директори;
19. подписва заповедите за награждаване
и за наказания на служителите в агенцията;
20. подписва изходящата от агенцията
кореспонденция;
21. може да упълномощава длъжностни
лица за изпълнение на конкретни задачи;
22. издава заповед, с която се определят
док у ментаци ята и/или информаци ята по
неприключили приватизационни и/или ад
министративни процедури и дела, които не
следва да се предоставят на други лица с из
ключение на служителите на агенцията, пряко
ангажирани с подготовката на съответната
приватизационна и/или административна
процедура или дело;
23. утвърждава длъжностните характерис
тики на главния секретар на агенцията и на
служителите по трудово правоотношение;
24. утвърждава длъжностното разписание;
25. определя размера на основните месечни
заплати и допълнителните възнаграждения
на държавните служители и на служителите
по трудово правоотношение;
26. изготвя и представя за одобряване от
изпълнителния съвет на отчетните доклади
за проверките на концесионните договори по
чл. 42, ал. 3 от Закона за концесиите;
27. изготвя и представя за приемане от
изпълнителния съвет обобщена информация
за концесионните договори по чл. 42, ал. 4
от Закона за концесиите и я представя на
Координационния съвет по чл. 38, ал. 1 от
Закона за концесиите;
28. участва в работата на Координационния
съвет по Закона за концесиите;
29. подписва решения, договори и други
документи, необходими за възлагането и
провеждането на процедури по Закона за
обществените поръчки, след решение на из
пълнителния съвет;
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30. подписва заповеди за екипи и комисии
във връзка с дейността на агенцията;
31. изпълнява други функции, възложени
му с нормативен акт.
Чл. 26. (1) Възнагражденията на члено
вете на изпълнителния съвет се определят
съгласно ЗПСК.
(2) Изпълнителният директор в изпълнение
на своите правомощия пътува в страната,
без да се издава заповед за командироване.
Заместник изпълнителните директори се
командироват в страната със заповед на из
пълнителния директор.
(3) Членовете на изпълнителния съвет се
командироват в чужбина със заповед на ми
нистър-председателя.
(4) Членовете на изпълнителния съвет
ползват отпуските, предвидени в трудовото
законодателство.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 27. (1) Общата численост на персонала
в агенцията е 65 щатни бройки.
(2) Администрацията на агенцията е струк
турирана в 5 дирекции, чиято численост е
посочена в приложението.
(3) В рамките на дирекциите с решение
на изпълнителния съвет се създават отдели.
(4) В агенцията се ползват длъжностите,
предвидени за държавна агенция в Класифи
катора на длъжностите в администрацията.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 28. Главният секретар на агенцията
ръководи, координира и контролира функ
ционирането на административните звена
на агенцията за точното спазване на норма
тивните актове в изпълнение на законните
разпореждания на изпълнителния съвет.
Чл. 29. Главният секретар:
1. създава организационни условия за ра
бота на звената в агенцията;
2. контролира и отговаря за работата с
документите, за съхраняването им и за опаз
ването на служебната тайна;
3. осъществява контрол по сроковете за
изпълнение на решенията на органите на
управление на агенцията;
4. организира управлението и стопанис
ването на държавното имущество, ползвано
от агенцията, в съответствие с решенията на
нейните органи за управление;
5. ръководи и организира въвеждането и
функционирането на автоматизираните сис
теми в работата на агенцията;
6. координира оперативното взаимодейст
вие с администрацията на Министерския съвет,
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с други органи на изпълнителната власт и с
неправителствени организации;
7. организира работата с предложенията и
сигналите в съответствие с разпоредбите на
глава осма от Административнопроцесуалния
кодекс;
8. утвърждава длъжностните характерис
тики на служителите на агенцията съгласно
чл. 2, ал. 5 от Закона за държавния служител;
9. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на ад
министрацията.
Раздел III
Обща администрация
Чл. 30. Общата администрация е органи
зирана в дирекция „Административна“, която:
1. изготвя документите, свързани с въз
никването, изменянето и прекратяването на
трудовите и служебните правоотношения и
другите актове по Кодекса на труда и Закона
за държавния служител, както и с квалифи
кацията на човешки ресурси в агенцията;
2. отговаря за правилното отчитане на
отпуските и на болничните листове;
3. образува, води и съхранява досиетата на
служителите и подготвя за издаване и заверка
служебните и трудовите книжки;
4. изготвя и актуализира длъжностното
и поименното разписание на длъжностите в
агенцията;
5. изготвя планове за обучение на персонала;
6. извършва техническата дейност за под
готовка на материалите, внасяни в Минис
терския съвет;
7. приема постъпващи в агенцията оферти
(предложения) и води регистър за постъпва
нето им;
8. води регистри на протоколните реше
ния от заседанията на надзорния съвет и на
изпълнителния съвет, както и на решенията
на изпълнителния директор;
9. организира и осъществява деловодната
дейност;
10. разработва и поддържа план за при
веждане в готовност за работа във военно
време и план за защита при бедствия и други
планове и документи, свързани с отбранител
но-мобилизационната подготовка;
11. изготвя и предоставя информация, въз
основа на която купувачите по приватизацион
ните договори се задължават да изпълняват
военновременните задачи съгласно Военно
временния план на Република България;
12. организира и осъществява архивната
дейност;
13. координира и подпомага дейността по
разработване, актуализиране и утвърждаване
на длъжностните характеристики и прилагане
то на процедурите за оценяване изпълнението
на служителите в администрацията;
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14. подпомага организирането и провеж
дането на конкурси за държавни служители
и набирането и подбора на служителите по
трудово правоотношение;
15. изгражда и поддържа информационните
фондове на агенцията, както и отговаря за
функционирането и развитието на електрон
ната платформа по чл. 3а от ЗПСК;
16. съгласува и осъществява автоматизиран
обмен на данни с национални и ведомствени
информационни системи;
17. поддържа нормалната работа на елек
тронноизчислителната техника, информацион
ните системи, програмните продукти, локал
ната мрежа и интернет и оказва методическа
помощ на служителите в администрацията
при работа с тях;
18. осъществява правното обслужване на
агенцията във връзка с трудовите и служебните
правоотношения на служителите;
19. организира, ръководи и контролира
финансовата дейност, счетоводната отчетност
и правилното осчетоводяване на приходите
и разходите на агенцията;
20. изготвя бюджет на агенцията;
21. упражнява контрол върху разходването
на средствата съгласно утвърдения бюджет;
22. изготвя месечни, тримесечни и годишни
касови отчети и баланси на агенцията;
23. съхранява и организира ползването на
счетоводния архив;
24. организира и извършва в установените
срокове годишните инвентаризации;
25. изготвя месечни разплащателни ведо
мости по заплащането на служителите;
26. регистрира и отчита постъпилите по
сметки на агенцията парични средства от при
ватизация и извършения следприватизационен
контрол и ги превежда по предназначение
съгласно ЗПСК;
27. регистрира и отчита постъпилите не
пар ични средства от приватизацията на тър
говски дружества, включени в списъка по
чл. 11 от ЗПСК, и от плащане на разсрочени
годишни вноски по сключените приватиза
ционни договори;
28. разработва вътрешни правила за работна
заплата в агенцията;
29. изготвя месечни, тримесечни и годишни
отчети за изпълнените договорени плащания
по приватизационни сделки на агенцията;
30. извършва снабдяването, съхраняването,
стопанисването и използването на стоковоматериални ценности;
31. организира извършването на текущи
ремонти, поправка на инвентара и съоръ
женията;
32. организира и контролира транспортното
обслужване на агенцията;
33. подпомага експертно-технически рабо
тата на надзорния съвет;
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34. изготвя становища по законосъобраз
ността на процедурите, провеждани по реда
на Закона за държавния служител и Кодекса
на труда;
35. осигурява дейностите по администра
тивното обслужване на физическите и юри
дическите лица на „едно гише“;
36. организира и провежда процедурите при
условията и по реда на Закона за обществените
поръчки, изготвя становища по прилагането
му и съхранява досиетата по подготвените от
дирекцията процедури;
37. подготвя и изпраща необходимата ин
формация до съответния компетентен орган
във връзка с процедурите по т. 36;
38. организира отсрочването от повикване
във въоръжените сили на служителите на
агенцията – офицери, сержанти и войници
от запаса.
Раздел IV
Специализирана администрация
Чл. 31. Специализираната администрация
е организирана в 4 дирекции:
1. дирекция „Публични предприятия“;
2. дирекция „Правна“;
3. дирекция „Финансова“;
4. дирекция „Контрол“.
Чл. 32. Дирекция „Публични предприятия“:
1. осъществява функции по ЗПП и Правил
ника за прилагане на Закона за публичните
предприятия, като:
а) организира публикуването на интернет
страницата на агенцията на нормативно опре
делената информация и документи, касаещи
публичните предприятия;
б) осъществява и поддържа оперативен
контакт с органите, упражняващи правата
на държавата и с ръководствата на публич
ните предприятия, и организира събирането
на изискуемата от закона и подзаконовите
нормативни актове информация;
в) оценява изпълнението на одобрените
бизнес програми на публичните предприятия;
г) изготвя политиката за участието на дър
жавата в публичните предприятия и нейната
актуализация съгласно чл. 10, ал. 2 и 3 от ЗПП
и извършва мониторинг на изпълнението на
политиката;
д) събира информацията и документите и
организира изготвянето на годишния обобщен
аналитичен доклад;
е) осъществява сътрудничество с други
държавни администрации, неправителствени
организации и международни институции по
въпроси, свързани с ръководенето на държав
ните предприятия;
ж) подпомага органите, упражняващи пра
вата на държавата при определяне на общите
и стратегическите цели на предприятията
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и ключовите показатели за изпълнението
на финансови и нефинансови цели в бизнес
програмите;
з) извършва мониторинг на конкурсните
процедури за избор и назначаване на членове
на органи на управление и контрол;
и) подпомага изпълнителния директор при
осъществяване на функциите по чл. 12, т. 9
и 10 от ЗПП;
к) осъществява дейности във връзка с функ
циите на агенцията по чл. 17, ал. 2 от ЗПП;
2. установява държавното участие в ка
питала на търговските дружества по реда на
чл. 3 от ЗПСК;
3. описва, класифицира и систематизира
приватизационния ресу рс на агенцията в
информационен масив, за който отговаря и
който оперативно актуализира;
4. организира предаването и получаване
то на информацията и документацията от
отрасловите министерства и другите органи;
поддържа оперативен контакт с отрасловите
министерства и другите органи за получаване
на информация и становища по състоянието
на обектите, подлежащи на приватизация от
компетентността на агенцията;
5. осъществява контакт с ръководствата на
дружествата, подлежащи на приватизация, и
с другите компетентни органи и организира
събирането на изискуемата от закона и под
законовите нормативни актове информация
за обектите, подлежащи на приватизация от
компетентността на агенцията;
6. организира провеждането на търгове
или конкурси съгласно подзаконовите норма
тивни актове и организира подготвянето на
документацията, необходима за одобряване на
сделките от органите за управление на аген
цията, включително при електронен търг чрез
електронната платформа по чл. 3а от ЗПСК;
7. организира провеждането на процедури
за избор на трети лица за възлагане извърш
ването на цялостно консултиране на агенци
ята във връзка с приватизацията на обекти,
подлежащи на приватизация, и организира
подготвянето на документацията, необходима
за одобряване на договорите от органите за
управление на агенцията;
8. предлага на изпълнителния съвет ре
шение за избор на метод за приватизация
след съгласуване с дирекция „Финансова“ и
дирекция „Правна“;
9. организира извършването на дейностите
при приватизация чрез фондовата борса, в
т.ч. конкурсите за избор на инвестиционни
посредници;
10. организира подготвянето на документа
цията, необходима за одобряване от органите
за управление на агенцията на договорите
за възлагане на инвестиционни посредници,
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както и сключването на приватизационните
сделки с определен метод за продажба пуб
лично предлагане;
11. поддържа Централен регистър на ком
пенсаторните инструменти и предоставя по
лучената информация за сделките с компенса
торни инструменти на Централния депозитар;
12. подготвя становища за органите на
управление на агенцията и за нуждите на
другите специализирани дирекции по въпроси
от нейната компетентност;
13. предоставя на органите на управление
на агенцията и на специализираната є адми
нистрация информация и справки по всички
аспекти на приватизационния ресурс;
14. поддържа публичния регистър за про
цеса на приватизация;
15. популяризира обектите, подлежащи на
приватизация от компетентността на агенци
ята, и актуализира информацията за тях и за
процеса на приватизация на страницата на
агенцията в интернет;
16. осъществява постоянни връзки с об
ществеността и я информира за хода на при
ватизационния процес;
17. организира публичните изяви на аген
цията, на председателя на надзорния съвет
и на изпълнителния директор на агенцията;
18. обобщава и предлага за утвърждаване
годишните планове за работа на агенцията;
19. изготвя отчети за изпълнението на
годишните планове и периодични анализи
за хода на приватизационния процес и на
следприватизационния контрол;
20. от говаря за разп рост ранението на
информац и я в ст раната и в ч у жбина за
обектите, подлежащи на приватизация от
компетентността на агенцията, и изготвя и
разпространява необходимите за целта пис
мени материали, брошури и каталози;
21. планира и организира провеждането
на маркетингови дейности в съответствие с
маркетинговите бюджети на агенцията с цел
привличане на инвеститори и изпълнение
на приетите годишни планове за работа на
агенцията;
22. организира извършването на възло
жени действия по чл. 42, ал. 6 от Закона за
концесиите;
23. подготвя и провежда електронните тър
гове чрез електронната платформа по чл. 3а
от ЗПСК и съвместно с дирекция „Правна“
оказва методическа помощ за работа с нея.
Чл. 33. Дирекция „Правна“:
1. осигурява правното подпомагане на
агенцията при изпълнение на функциите є
по ЗПП и правилника за прилагането му и
подготвя становища при даване на указания
по прилагането на ЗПП;
2. подпомага дирекция „Публични пред
приятия“ при осъществяване на функциите
є по чл. 32, т. 1 от този правилник, включи
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телно чрез представяне на становища при
изготвянето на оценки на изпълнението на
одобрените бизнес програми на публичните
предприятия;
3. осигурява правната подготовка на при
ватизационния процес и оказва методическо
съдействие на другите дирекции от специ
ализираната администрация и на органите на
управление на агенцията по правните въпроси
на процеса на приватизация;
4. подпомага събирането на информация
за правното състояние на обектите, подлежа
щи на приватизация от компетентността на
агенцията, и изготвя експертни становища
относно правните проблеми на отделните
обекти, като координира дейността си с ди
рекция „Публични предприятия“ и дирекция
„Финансова“;
5. подготвя предложения до изпълнителния
съвет на агенцията за възлагане на анализи
на правното състояние след съгласуване с
дирекция „Публични предприятия“;
6. организира възлагането, разглеждането и
приемането на анализите на правното състоя
ние на обектите, подлежащи на приватизация
от компетентността на агенцията;
7. подготвя документацията, необходима за
сключването на приватизационни сделки, и
проектодоговорите в съответствие със закона
и решенията на органите на управление на
агенцията съвместно с дирекция „Публични
предприятия“ и дирекция „Финансова“;
8. подготвя становища за органите на уп
равление на агенцията за преобразуване или
прекратяване на търговски дружества с повече
от 50 на сто държавно участие в капитала,
освен при обявяване в несъстоятелност;
9. подготвя становища за органите на
управление на агенцията за намаляване на
държавното участие в търговски дружества в
съответствие с чл. 28, ал. 7 от ЗПСК;
10. разработва проекти на нормативни
актове във връзка с приватизацията и след
приватизационния контрол и дава становища
по проекти на нормативни актове във всички
случаи, когато агенцията е заинтересувано
ведомство;
11. изготвя становища по правните въпроси
на приватизацията от името на агенцията,
както и становища по прилагането на Зако
на за достъп до обществената информация и
Закона за държавната собственост;
12. подготвя проектите на договори за
възлагане извършването на цялостно кон
султиране по приватизационни сделки съв
местно с дирекция „Публични предприятия“
и дирекция „Финансова“;
13. подготвя проектите на договори за
възлагане на процесуално представителство
на агенцията в съответствие със закона и
решенията на органите на управление на аген
цията съвместно с дирекциите в агенцията;
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14. комплектува документацията, завежда
дела и осъществява процесуално представи
телство пред съдебните институции и други
юрисдикции по дела и производства, свързани
с функциите на агенцията по осъществяване
на приватизацията;
15. осъществява процесуалното предста
вителство на агенцията по административни
и трудови дела;
16. осъществява процесуалното представи
телство на агенцията пред съдебните инсти
туции и други юрисдикции по дела и произ
водства, свързани с функциите на агенцията
по осъществяване на следприватизационния
контрол, след възлагане от страна на изпъл
нителния съвет;
17. във връзка с изпълнението на т. 14 и 16:
а) предприема необходимите действия за
отправяне на искане до съответния компетен
тен съд за допускане обезпечение на бъдещ
иск или на предявен иск чрез налагане на
обезпечителни мерки по чл. 397 от Граждан
ския процесуален кодекс върху имуществото
на купувача и/или на приватизираното дру
жество;
б) след възлагане извършва действия по
предявяване и събиране на предвидените в
договорите неустойки, лихви, обезщетения,
предявяване на банкови гаранции, претенди
ране на суми по доверителни сметки и други
правни действия в случаите на констатирано
неизпълнение по приватизационните договори;
в) след възлагане подготвя необходимите
документи и внася в изпълнителния съвет
предложение за предприемане на действия за
издаване на заповед за незабавно изпълнение
и изпълнителен лист по реда на чл. 418 от
Гражданския процесуален кодекс въз основа
на документ или извлечение от счетоводните
книги в случаите, предвидени в ЗПСК;
г) след възлагане подготвя необходимите
документи и внася в изпълнителния съвет
предложение за предприемане на действия
за учредяване на ипотека, залог или друго
обезпечение, когато са налице основанията
за това;
д) след възлагане подготвя необходимите
документи и внася в изпълнителния съвет
предложение за сключване на спогодби или
споразумения за разсрочване на поети с при
ватизационните договори задължения при
условията и по реда на ЗПСК;
е) предприема своевременни действия за
започване на изпълнително производство и
извършва всички необходими правни действия
до неговото приключване;
ж) п ред ла га на изп ъ л н и т ел н и я с ъве т
предприемане на действия за откриване или
възобновяване на производство по несъс
тоятелност за купувача при констатирано
неизпълнение;
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з) в законоустановените срокове подготвя
документацията и предлага на изпълнител
ния съвет предявяване на всички вземания
на агенцията в качеството є на кредитор в
открити производства по несъстоятелност или
ликвидация на купувачите по приватизацион
ните договори, както и на приватизираните
дружества в случаите на допуснато обезпечение
върху тяхно имущество;
18. подготвя всички необходими документи
за предприемане на действия по освобождаване
на обезпеченията, учредени съгласно прива
тизационните договори върху дълготрайни
материални активи, акции или дялове от
приватизираното дружество;
19. отговаря за правното осигуряване на
следприватизационния контрол и изготвя
правни становища по осъществяване на след
приватизационния контрол;
20. подготвя и внася в изпълнителния съвет
предложение за възлагане на трети лица из
вършването на процесуално представителство
съгласно чл. 5 от ЗПСК;
21. подпомага дирекция „Контрол“, ди
рекция „Публични предприятия“ и дирекция
„Финансова“ при осъществяване на функции
те им по чл. 42 от Закона за концесиите и
съгласува съответните документи;
22. подпомага дирекция „Публични пред
приятия“ при подготовката и провеждането
на електронните търгове чрез електронната
платформа по чл. 3а от ЗПСК и съвместно с
нея оказва методическа помощ за работа с нея;
23. подготвя необходимите документи за
превод на парични средства, постъпили във
връзка с водените от дирекцията дела, извън
случаите по чл. 35, т. 5.
Чл. 34. Дирекция „Финансова“:
1. п редс та вя на д и рек ц и я „Пу бл и ч н и
предприятия“ становища при изготвянето на
оценки на изпълнението на одобрените бизнес
програми на публичните предприятия;
2. съдейства на дирекция „Публични пред
приятия“ при осъществяване на функциите
є по чл. 32, т. 1;
3. внася в изпълнителния съвет на агенцията
предложения за възлагане на приватизацион
ни оценки, информационни меморандуми и
анализи на правното състояние, както и на
дейности, свързани с функциите на агенцията
по Закона за публичните предприятия, след
съгласуване с дирекция „Правна“ и дирекция
„Публични предприятия“;
4. подготвя финансово-икономически ана
лизи на обектите за приватизация, придружени
с експертни становища относно индикативната
им стойност;
5. осигурява финансовата подготовка на
приватизационния процес и дава методически
указания по всички въпроси, свързани с фи
нансовата подготовка на приватизационните
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сделки, включително подпомага дирекция
„Публични предприятия“ при подготовката и
провеждането на електронните търгове чрез
електронната платформа по чл. 3а от ЗПСК;
6. организира възлагането, разглеждането
и приемането на приватизационни оценки,
информационни меморандуми и анализи на
правното състояние;
7. съгласува условията за провеждане на
приватизационните процедури;
8. извършва анализ на офертните цени и
другите конкурсни условия, предложени от
инвеститорите;
9. подготвя за органите на управление
на агенцията след съгласуване с дирекция
„Правна“ и дирекция „Публични предприя
тия“ предложения за даване на разрешения по
реда на чл. 28, ал. 1 от ЗПСК по постъпили
искания от дружества, за които е възложено
извършване на правни анализи;
10. подготвя за органите на управление
на агенцията след съгласуване с дирекция
„Правна“ и дирекция „Публични предприя
тия“ предложения за даване на съгласие за
преобразуване или прекратяване на търговски
дружества с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала, освен при обявяване в
несъстоятелност;
11. подготвя за органите на управление
на агенцията след съгласуване с дирекция
„Правна“ и дирекция „Публични предприятия“
предложения за даване на съгласие за нама
ляване на държавното участие в капитала на
търговски дружества в съответствие с чл. 28,
ал. 7 от ЗПСК;
12. подготвя за органите на управление на
агенцията предложения за искане за спиране
събирането на публични държавни вземания по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс по отношение на търговски дружества,
за които е прието решение за метод;
13. приема декларации по чл. 7, ал. 3 от
ЗПСК за произхода на средствата, предоста
вени във връзка със сключването на прива
тизационни сделки;
14. следи за изпълнението на сключените
приватизационни договори, по които не е
прехвърлена собствеността, в частта цена и
начин и срок на плащане и приема плаща
нията по тях;
15. подготвя необходимите документи за
превеждане по сметка на съответното дру
жество или по бюджета на съответния ком
петентен орган на паричните постъпления
или на част от тях от приватизацията при
условията и по реда на ЗПСК;
16. организира възлагането на подготвител
ните дейности във връзка с извършването на
възложени действия по чл. 42, ал. 6 от Закона
за концесиите;
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17. подпомага дирекция „Публични пред
приятия“ при осъществяване на възложените
є задачи по чл. 42 от Закона за концесиите;
18. организира и провежда процедури при
условията и по реда на Закона за обществените
поръчки и съхранява досиетата по подготве
ните от дирекцията процедури.
Чл. 35. Дирекция „Контрол“:
1. осъществява документален контрол и
контрол на място в приватизираните обек
ти върху изпълнението на задълженията по
приватизационните договори, сключени от
оправомощени държавни органи, включи
телно по отменения Закон за преобразуване
и приватизация на държавни и общински
предприятия;
2. разработва становища и методики по
отчитане на договорните анга ж именти и
приема отчетите за изпълнението на прива
тизационните договори;
3. констатира изпълнението или съответно
неизпълнението на договорните ангажименти
и предлага на изпълнителния съвет действия
по начисляване и предявяване на неустойки
и лихви за доброволното им изплащане;
4. подготвя необходимите документи за
приемане плащанията на парични и непарич
ни разсрочени вноски по приватизационните
сделки в случаите на договорено разсрочено
плащане на покупната цена;
5. подготвя необходимите документи за
превод на парични средства по цената по
приватизационните договори, неустойки за
неизпълнение на задължението за плащане на
цена и за неизпълнение на други задължения
по приватизационните договори, постъпили
по сметка на агенцията;
6. създава и поддържа база данни относно
предстоящи падежи, постъпили плащания и
забавяне на плащания, очаквани приходи,
както и други данни, свързани с дейността
на дирекцията;
7. подготвя необходимите документи и
внася в изпълнителния съвет предложение за
предприемане на действия по разваляне на
приватизационни договори, когато са налице
основанията за това;
8. предлага на изпълнителния съвет да бъде
дадено разрешение, съгласие или одобрение от
името на продавача в случаите, когато това
е предвидено в приватизационните договори;
9. внася в изпълнителния съвет предложение
за издаване на удостоверение за извършените
плащания, за изпълнение на други поети с
приватизационните договори задължения и
за липса на задължения, произтичащи от
неизпълнение на приватизационен договор,
по смисъла на чл. 78, ал. 2 от Закона за дър
жавната собственост;
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10. констатира изпълнението или неизпъл
нението на изпълнителните споразумения към
приватизационните договори в съответствие с
Наредбата за условията и реда за определяне
на отговорността на държавата и за отстра
няване на нанесените щети върху околната
среда, настъпили от минали действия или
бездействия, при приватизация, приета с ПМС
№ 173 от 2004 г.;
11. поддържа публичния регистър за процеса
на следприватизационния контрол;
12. осъществява контрол за изпълнението
на определени концесионни договори при
условията и по реда на Наредбата за монито
ринга, управлението и контрола на концесиите,
приета с ПМС № 177 от 2018 г.;
13. подготвя доклади за проведения контрол
по концесионните договори и ги внася в изпъл
нителния съвет за разглеждане и одобряване;
14. внася в изпълнителния съвет на аген
цията предложения за възлагане на дейности,
свързани със следприватизационния контрол,
след съгласуване с дирекция „Правна“ и ди
рекция „Финансова“.
Раздел V
Организация на работата в агенцията
Чл. 36. (1) Всички документи, постъпващи
в агенцията, се завеждат в деловодството.
(2) Изходящата кореспонденция се подписва
от председателя на надзорния съвет или от
изпълнителния директор в съответствие с
тяхната компетентност, а по определени със
заповед на изпълнителния директор въпро
си – и от главния секретар или от заместник
изпълнителните директори.
(3) Изходящата кореспонденция се извежда
чрез деловодството.
Чл. 37. Подготвените за подпис документи,
както и тези, които се докладват на надзор
ния съвет и/или на изпълнителния съвет,
задължително се парафират от съставителя на
документа, от съответния началник на отдел
и от директор на дирекция, а когато са доку
менти, изготвени в рамките на функциите на
дирекция „Административна“, се съгласуват
и от юрисконсулт от дирекцията.
Чл. 38. (1) Изходящите документи се със
тавят на бланка на агенцията. Изходящите
документи заедно с приложенията към тях се
съставят в толкова екземпляри, колкото са
получателите, както и един за деловодството и
един контролен с нанесен върху него изходящ
номер, който остава в архива на дирекцията
изготвител.
(2) Изходящите документи, предназначени
за Министерския съвет, заедно с приложенията
към тях се съставят в 3 екземпляра: по един
за Министерския съвет, за деловодството и
за дирекцията изготвител.
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(3) Административни действия от компе
тенциите на агенцията, за които няма нор
мативно определен или договорен срок, се
извършват най-късно 14 дни от постъпване
на искането. Когато се налага проверка, ус
тановяване на факти и събиране на сведения,
срокът е 30 дни.
Чл. 39. (1) Дейност та на агенци ята се
ос ъщес т вява о т сл у ж и т ел и по сл у жебно
правоотношение и от служители по трудово
правоотношение.
(2) Служителите по ал. 1 осъществяват
своята дейност въз основа на длъжностни ха
рактеристики, приети от изпълнителния съвет.
(3) Лицата, постъпващи на длъжност в
агенцията, подписват декларация по образец,
утвърден от изпълнителния съвет, за съхраня
ване и неразпространяване на информация,
определена с акт на Министерския съвет като
служебна тайна.
(4) Работното време на служителите в адми
нистрацията на агенцията е 8 часа дневно и 40
часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(5) Работното време на служителите по ал. 4
е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка 30 мину
ти между 12,00 и 13,00 ч. Работното време на
служителите по охрана е по утвърден график.
(6) Работното време на служителите по
ал. 4 се определя с вътрешен акт при отчитане
спецификите на административните звена и
задължителното отработване на установените
8 часа дневно.
(7) Работното време на административните
звена, които осъществяват административно
обслужване на гражданите, е с непрекъсваем
режим от 9,00 до 17,30 ч.
Чл. 40. Конкурсните процедури за назна
чаване на държавни служители се провеждат
съгласно Закона за държавния служител, съг
ласно наредба, приета от Министерския съвет,
и по реда на общите правила и условията за
назначаване на служителите на агенцията.
Чл. 41. За изпълнение на определени зада
чи, свързани с дейността на агенцията, могат
да бъдат привличани лица в качеството им
на експерти.
Чл. 42. (1) Сл у ж ителите на агенци ята
могат да получават отличия по решение на
изпълнителния съвет въз основа на мотивиран
доклад на съответния директор на дирекция.
(2) В решението по ал. 1 се определя и
видът отличие.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. „Стойност на сделката“ по смисъла
на чл. 18, т. 6 е общата дължима сума, която
купувачът се задължава да плати за акциите,
дяловете, обособените части или недвижимите
имоти – частна държавна собственост, плюс
стойността на инвестициите, които купува
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чът се задължава да направи за своя сметка
или да осигури по силата на приватизацион
ния договор в тяхното левово изражение по
курса на Българската народна банка в деня
на внасянето на сделката за одобряване от
надзорния съвет.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Правилникът се приема на основание
чл. 22е от Закона за приватизация и следпри
ватизационен контрол.
Приложение
към чл. 27, ал. 2
Численост на персонала в администрацията
на Агенцията за публичните предприятия и
контрол – 65 щатни бройки
Изпълнителен съвет
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административна“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Публични предприятия“
дирекция „Правна“
дирекция „Финансова“
дирекция „Контрол“

3
1
15
15
46
11
13
11
11
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69
ОТ 13 АПРИЛ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за излезлите от употреба моторни превозни
средства, приета с Постановление № 11 на
Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 7
от 2013 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2013 г., бр. 60
от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г.,
бр. 9 от 2017 г. и бр. 47 и 60 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В § 2 от допълнителните разпоредби
се създават т. 6 и 7:
„6. Директива 2020/362/ЕС на Комисията
от 17 декември 2019 г. за изменение на при
ложение II към Директива 2000/53/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно
излезлите от употреба превозни средства (ОВ,
L 67/116 от 5.03.2020 г.).
7. Директива 2020/363/ЕС на Комисията
от 17 декември 2019 г. за изменение на при
ложение II към Директива 2000/53/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно
излезлите от употреба превозни средства (ОВ,
L 67/119 от 5.03.2020 г.).“
§ 2. В приложение № 1 към чл. 5 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Точка 8.5 се изменя така:

С Т Р.
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„
8.5.

„

Олово, използвано в съвместими щифтови съедини
телни системи, различни от свързващата повърхност
на електрическите съединители в кабелните снопове
на превозни средства

Превозни средства, чийто тип е
одобрен преди 1 януари 2024 г., и
резервни части за тези превозни
средства

X

“

(а) Олово в припои за създаване на надеждна елек
трическа връзка между полупроводниковия кристал
и кристалоносителя в корпусите на интегрални схеми
от типа „flip chip“ (с обърнат монтаж на кристала
в корпуса)

Превозни средства, чийто тип е
одобрен преди 1 октомври 2022 г.,
и резервни части за тези превозни
средства

X

(б) Олово в припои за създаване на надеждна елек
трическа връзка между полупроводниковия кристал
и кристалоносителя в корпусите на интегрални схеми
от типа „flip chip“ (с обърнат монтаж на кристала в
корпуса), където електрическата връзка се състои от
един от следните елементи:
аа) възел на полупроводникова технология с размер
90 nm или по-голям;
бб) единичен кристал от 300 mm 2 или по-голям, в
произволен възел на полупроводникова технология;
вв) пакети от разположени един върху друг кристали
с размер 300 mm 2 или по-големи, или силициеви меж
динни слоеве (interposers) от 300 mm 2 или по-големи.

Приложимо за превозни средства,
чийто тип е одобрен преди 1 октом
ври 2022 г., и резервни части за тези
превозни средства

X

“

4. Създава се т. 8.11:

8.11.

„

“

3. Точка 8.7 се изменя така:

8.7.

„

X

2. Точка 8.6.2 се изменя така:

8.6.2.

„

Олово в припой с висока температура на топене
(т.е. сплави на оловото със съдържание на олово 85
тегловни % или повече)

Запояване на приложения за отопление, при които
токът през една съответна спойка е с големина 0,5 A
или повече, към единични плоскости многопластови
стъкла с дебелина ≤ 2,1 mm. Това освобождаване не
обхваща запояването към контактите, намиращи се
в междинния полимер

Превозни средства, чийто тип е
одобрен преди 1 януари 2024 г., и
резервни части за тези превозни
средства

X

“

5. Точка 14 се изменя така:

14.

2965

Шествалентен хром като антикорозионна добавка
в охлаждащата система от въглеродна стомана в
абсорбционни хладилници до 0,75 % тегловно съдър
жание в охлаждащия разтвор:
а) проектирани да работят изцяло или частично с
електрически нагревател със средна използвана вхо
дяща електрическа мощност < 75 W при постоянни
условия на движение;
б) проектирани да работят изцяло или частично с
електрически нагревател със средна използвана вхо
дяща електрическа мощност ≥ 75 W при постоянни
условия на движение;
в) проектирани да работят изцяло с нагревател,
различен от електрически

Превозни средства, чийто тип е
одобрен преди 1 януари 2020 г., и
резервни части за тези превозни
средства.
Превозни средства, чийто тип е
одобрен преди 1 януари 2026 г., и
резервни части за тези превозни
средства.

X

“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70
ОТ 14 АПРИЛ 2020 Г.

за осигу ряване на основни гру пи храни,
произведени на територията на Република
България, в търговските обекти, представ
ляващи вериги от магазини
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) В търговските обекти, пред
ставляващи вериги от магазини за само
обслужване, за продажба на дребно на храни
и нехранителни стоки, където търговията се
извършва от името и за сметка на едно лице
и сградите и съо ръженията представляват
комплексен обект, и които разполагат с обек
ти в повече от три административни области
на територията на страната, задължително
се обособяват места, в които се предлагат
мляко и млечни продукт и от българско су
рово мляко; риба и рибни продукти; прясно
месо и яйца, отговарящи на изискванията на
Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно определяне на специфични хигиенни
правила за храните от животински произход;
пчелен мед; пресни сезонни плодове и зелен
чуци, произведени от регионални произво
дители. Местата за продажба следва да са с
площ – достатъчна за излагане и продажба
на съответните хранителни продукти, както
и да са обозначени по подходящ начин, от
който да е видно, че предлаганите продукти
са регионално производство.
(2) Освен продуктите по ал. 1 в обособените
места за продажба могат да се предлагат и
други хранителни продукти, произведени от
регионални производители.
(3) Регионални производители са произво
дители или групи/организации на производи
тели с място на осъществяване на дейността
на територията на административната област, в
която се намира съответният търговски обект,
или на територията на съседна граничеща с
нея административна област и които:
1. са регистрирани съгласно чл. 7 от Закона
за подпомагане на земеделските производи
тели, или
2. п ри тежават обек т за п роизводст во,
регистр иран съгласно чл. 12 от Закона за
храните.
За административни области София-град
и София област за съседни се считат облас
тите, граничещи със София област, както и
област Пловдив.
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(4) Хранителните продукти по ал. 1 и 2 се
закупуват директно от регионалните произ
водители, като от тях не се изискват никак
ви плащания във връзка с предлагането на
продуктите за продажба.
(5) Заплащането на закупените хранителни
продукти по ал. 1 и 2 се извършва до 14 дни
от предаването им от регионалните произво
дители на търговеца.
Чл. 2. (1) В търговските обекти по чл. 1,
ал. 1 задължително се предлагат мляко и млеч
ни продукти, произведени изцяло от българско
сурово мляко в предприятия от група 12, сек
ция IX от Националния електронен регистър
на обектите за производство и търговия на
едро и дребно с храни от животински и не
животински произход на Българската агенция
по безопасност на храните.
(2) Кол и чес т вата о т м л я ко и м леч н и
продукти по чл. 1, ал. 1, произведени от ре
гионални производители, и количествата по
ал. 1, произведени изцяло от българско сурово
мляко, които се предлагат в търговския обект,
общо не могат да бъдат по-малко от 90 на
сто от целия асортимент от мляко и млечни
продукти, предлагани в обекта.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 6, т. 2 от Закона за нормативните
актове и във връзка със Закона за мерките
и действията по време на извънредното по
ложение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г.
§ 2. Търговските обекти по чл. 1, ал. 1
привеждат дейността си в съответствие с
настоящото постановление в 14-дневен срок
от приемането му.
§ 3. Контролът по изпълнението на поста
новлението се възлага на Българската агенция
по безопасност на храните. При изпълнение на
контролните си правомощия изпълнителният
директор на Българската агенция по безопас
ност на храните издава заповеди.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
и се прилага до 31 декември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2982
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71
ОТ 16 АПРИЛ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Постановление
№ 55 на Министерския съвет от 2020 г. за
определяне на условията и реда за изплаща
не на компенсации на работодатели с цел
запазване на заетостта на работниците и
служителите при извънредното положение,
обявено с Решение на Народното събрание от
13 март 2020 г. (ДВ, бр. 31 от 2020 г.)

ВЕСТНИК

„Приложение
към чл. 2, ал. 1, т. 2
Списък на икономически дейности по чл. 2,
ал. 1, т. 2 съгласно Класификацията на ико
номическите дейности (КИД – 2008)
Код по
КИД –
2008
47

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „работодател, който“
се добавя „по своя преценка и“.
2. В ал. 5 след думите „януари 2020 г.“ се
добавя „и от дължимите осигурителни внос
ки за сметка на работодателя“, а думите „за
всеки работник и служител“ се заменят с „на
всеки работник или служител“.
3. В ал. 6, т. 2 след думите „които ползват“
се добавя „неплатен отпуск“ и след тях се
поставя запетая.
4. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Работодателят, получил компенсация
по ал. 1 и/или ал. 2, изплаща пълния размер
на трудовото възнаграждение на лицата по
ал. 5 и внася дължимите осигурителни вноски
за съответния месец.“
5. Създава се ал. 9:
„(9) Работодателят, получил компенсация
по ал. 3, изплаща пълния размер на трудовото
възнаграждение, определено като за работа
при пълно работно време, на лицата по ал. 5
и внася дължимите осигурителни вноски за
съответния месец.“
§ 2. В чл. 2, ал. 1 се правят следните из
менения и допълнения:
1. В т. 5 думите „за период не по-малък
от периода“ се заменят със „за допълнителен
период, равен на периода“.
2. В т. 7 накрая се добавя „или за устано
вяване на непълно работно време“.
§ 3. В чл. 7 след думите „Националният оси
гурителен институт“ се добавя „ежемесечно“.
§ 4. В чл. 9, ал. 1 след думите „чл. 1, ал. 8“
се добавя „и 9“.
§ 5. Допълнителната разпоредба и § 1 се
отменят.
§ 6. Приложението към чл. 2, ал. 1, т. 2
се изменя така:
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49.3
51.1
55
56.1
56.3
59.14
79
82.30
85.10
85.53
88.91
90
91
93
96.04

Наименование на позицията

Търговия на дребно, без търговията с
автомобили и мотоциклети,* с изклю
чение на:
47.11 – Търговия на дребно в неспеци
ализирани магазини предимно с хра
нителни стоки, напитки и тютюневи
изделия;
47.2 – Търговия на дребно в специали
зирани магазини с хранителни стоки,
напитки и тютюневи изделия;
47.73 – Търговия на дребно с лекарства
и други фармацевтични стоки;
47.74 – Търговия на дребно с медицински
и ортопедични стоки;
47.8 – Търговия на дребно на открити
щандове и пазари;
47.9 – Търговия на дребно извън тър
говски обекти.
Друг пътнически сухопътен транспорт
Пътнически въздушен транспорт
Хотелиерство
Дейност на ресторанти и заведения за
бързо обслужване
Дейност на питейни заведения
Прожектиране на филми
Туристическа агентска и операторска
дейност; други дейности, свързани с
пътувания и резервации
Организиране на конгреси и търговски
изложения
Предучилищно образование (частен
сектор)
Обучение на водачи на превозни сред
ства
Дневни грижи за малки деца (частен
сектор)
Артистична и творческа дейност
Други дейности в областта на културата
Спортни и други дейности, свързани с
развлечения и отдих
Поддържане на добро физическо със
тояние
Дру ги икономическ и дейности – за
работодатели, които са преустановили
дейност, осъществявана на територията
на отделни населени места, в които със
заповед на държавен орган са въведени
противоепидемични мерки на основа
ние чл. 63 от Закона за здравето

* С работно място в търговски обект на те
риторията на търговски център.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Постановлението влиза в сила от
датата на обнародването му в „Държавен
вестник“.
§ 8. Разпоредбите на това постановление се
прилагат и за работодатели, подали заявления
за изплащане на компенсации до влизането
му в сила.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3013

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73
ОТ 16 АПРИЛ 2020 Г.

за допълнение на Наредбата за финансирането
на институциите в системата на предучилищ
ното и училищното образование, приета с
Постановление № 219 на Министерския съвет
от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и
доп., бр. 31 и 105 от 2018 г., бр. 36 и 101 от
2019 г. и бр. 33 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В глава трета се създава чл. 40а:
„Чл. 40а. (1) Когато присъственият учебен
процес в училището е временно преустано
вен по предписание на компетентен орган,
поради което обучението на учениците се
осъществява от разстояние в електронна сре
да, за периода на дистанционното обучение
училищата може за сметка на бюджетите си
да извършват разходи за доставка на интернет
свързаност по местоживеенето на учениците,
които по социални причини не разполагат с
достъп до интернет.
(2) Разходите по ал. 1 са за сметка на
неизразходваните средства за времето на
преустановяването на присъствените учебни
занятия за издръжка на процеса на възпитание
и обучение на децата и учениците и/или за
подпомагане на равния достъп и подкрепа за
личностно развитие по чл. 11, ал. 1, чл. 12,
ал. 1, чл. 16а и чл. 52а.“
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

3014
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РЕШЕНИЕ № 253
ОТ 13 АПРИЛ 2020 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Обзор – центра
лен“, община Несебър, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпо
редби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и 3
и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604
на Министерския съвет от 22 юли 2016 г. за
утвърждаване на минимални критерии за ком
плексна оценка на офертите при провеждане
на конкурс за определяне на концесионер на
морски плаж (необнародвано), изменено с
Решение № 682 на Министерския съвет от
2019 г., и мотивиран доклад на министъра
на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура за възлагане на
концесия на обект, изключителна държавна
собственост – морски плаж „Обзор – центра
лен“, община Несебър, област Бургас, наричан
по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж
„Обзор – цен т ра лен“, обособена час т о т
крайбрежната плажна ивица, с обща площ
50 107 кв. м, съставляващ поземлен имот с
идентификатор 53045.225.85 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землището
на гр. Обзор, община Несебър, област Бургас,
одобрени със Заповед № РД-18-59 от 14.09.2006 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра, индивидуализиран съгласно данните
в Акт за изключителна държавна собственост
№ 451 от 15.03.1999 г. и специализирана карта
на морски плаж „Обзор – централен“, приета
с Протокол № 1 от 18.01.2013 г. на комисията
по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември
2008 г. за създаването и поддържането на спе
циализираните карти и регистри на обектите
по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни
принадлежности, свободно пешеходно прид
вижване върху територията на плажа, включи
телно върху преместваеми пешеходни пътеки,
удобно използване на преместваемите обекти
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и улесняване придвижването и ползването на
плажните услуги от хората с увреждания и е
с размер 49 493 кв. м и с точки, определящи
активната плажна площ, от № 1 до № 183 в
Координатна система „Българска геодезическа
система 2005“.
1.3. В активната плажна площ на морски
плаж „Обзор – централен“ не са вк люче
ни: обекти на инфраструктурата в размер
614 кв. м, представл яващи трайни обекти с
номера съгласно данните на специализира
ната карта на морски плаж „Обзор – цен
трален“: № 0.1.5 – естествени и изкуствени
водни площи – 2,44 кв. м; № 0.1.7 – поди
ум – 43,61 кв. м; № 0.1.8 – подиум – 7,72 кв. м;
№ 0.1.9 – пешеходни алеи с настилка тротоар
ни плочи – 12,15 кв. м; № 0.1.11 – други обекти
с настилка тротоарни плочи – 17,35 кв. м;
№ 0.1.25 – бетонова площадка с настилка тро
тоарни плочи – 15,42 кв. м; № 0.1.17 – стъл
ба – 24,68 кв. м; № 0.1.18 – бетонова площадка
с настилка тротоарни плочи – 317,74 кв. м,
в к л юч в а щ а д в а б р о я ш а х т и – № 0 .1.47
и № 0.1.48, и подпорна с т ена – № 0.1.49;
№ 0.1.19 – стълба – 8,19 кв. м; № 0.1.20 – бе
т онова п лоща д к а с нас т и л к а т ро т оарн и
п лоч и – 8,76 к в. м; № 0.1.24 – под и у м и с
нас т и л к а т ро т оарн и п лоч и – 79,48 к в. м;
№ 0.1.26 – стълба – 4,06 кв. м; № 0.1.54 – стъл
ба – 1,27 кв. м; № 0.1.30 – подиум с настилка
тротоарни плочи – 68,45 кв. м; № 0.1.31 – стъл
ба – 2,91 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бре
говата линия 1327 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж,
от № 1 до № 146 в Координатна система „Бъл
гарска геодезическа система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския плаж.
1.6. Към обекта на концесията се включват
следните принадлежности, които се определят
с концесионния договор или с допълнително
споразумение към него:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допъл
нителна търговска площ и съоръжения, които
са поставени и които ще бъдат поставени
върху обекта на концесията от концесионера,
необходими за здравното и медицинското
обслужване и санитарно-хигиенното поддър
жане, за осигуряване на водното спасяване,
за обезопасяване на прилежащата акватория,
за спортно-развлекателна дейност и заведения
за бързо обслужване, определени с концеси
онния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфра
структура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необ
ходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. всяка друга самостоятелна вещ, коя
то осигурява безпрепятствено, нормално и
безопасно функциониране на обекта на кон
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цесията или на предоставянето на услугите,
предмет на концесията, извън посочените
принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извърш
ва задължителните дейности по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
наричани по-нататък „задължителни дей
ности“, и да предоставя плажни услуги при
условията и по реда на концесионния договор
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица
и задължението му да заплаща концесионно
възнаграждение към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства, оси
гурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
мрежи, елементи и съоръжения на техничес
ката инфраструктура по т. 1.6.2.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлон
ги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгла
суване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор и
срокът на концесията не може да се продъл
жава, освен ако действащото законодателство
го позволява.
6. Концесионният договор влиза в сила един
месец след сключването му, при положение
че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на бан
ковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължител
ните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при след
ните условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъщест
вявани на обекта на концесията, и свързаните
с тях разходи се осигуряват със средства на
концесионера и на негов риск.
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7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по
сетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните при
надлежности на посетителите;
7.2.3. равностойност като достъп до мо
рето на зоната на активната плажна площ,
предназначена за свободно разполагане на
плажни принадлежности от страна на посе
тителите, със зоните, в които концесионерът
е разположил плажни принадлежности за
възмездно предоставяне на посетителите на
морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесия
та съгласно действащото законодателство и
концесионния договор;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по конце
сионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като при необходимост ги свърз
ва със съществуващите мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура с временни
връзки или осигури по друг начин функцио
нирането на преместваемите обекти и съоръ
жения съгласно действащото законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу
рени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действа
щото законодателство, като това задължение
следва да се конкретизира в концесионния
договор;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
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8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда,
чистотата на морската вода в прилежащата
акватория, дюните, флората, както и съх
ранението на биологичното разнообразие в
съответствие с природната биогеографска
характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство,
в случай че някоя от предвидените за из
пълнение дейности, предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда, и може да бъде
разрешено само след одобряване съгласно
изискванията на Закона за опазване на окол
ната среда и/или на Закона за биологичното
разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канали
зационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж
дането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпа
дъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на докумен
тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор и нор
мативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функциони
рането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на конце
сията;
8.2.11. да не извършва на обекта на кон
цесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годишното
концесионно възнаграждение и за добро из
пълнение на задълженията по концесионния
договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство
и/или поставянето на неодобрени премест
ваеми обекти и съоръжения върху обекта на
концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж или да увредят околната
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среда чрез допускане на движение на моторни
превозни средства, провеждане на офроуд
състезания, изхвърляне на отпадъци извън
определените за това места, добив на пясък
и разполагане на каравани и палатки върху
морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълже
нията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни об
стоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с после
дици, определени с концесионния договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
концесионния договор на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомоще
ни представители на концедента при условия
и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
министъра на туризма:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали
чие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предло
жените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползване
то на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера;
8.2.22. да спазва изискванията на защитена
зона по Директивата за опазване на дивите
птици BG0002044 „Камчийска планина“.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията
и приращенията върху обекта на концесията
или принадлежностите му, които са публич
на държавна собственост, в съответствие с
действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на пла
щането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч., но не само, на
цените, по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на конце
сионния договор;
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8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъ
ществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3 без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправо
мерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.3.9.3. плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекра
тяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията, включително прилежащата на
морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпъл
нение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка календарна година от дейст
вието на договора концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени с
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгла
сие на страните, както следва:
10.1.1. за периода от влизане в сила на
концесионния договор до края на същата
календарна година концесионерът представя
банкова гаранция за цялостно изпълнение
на договора в размер, равен на размера на
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предложеното от него концесионно възна
граждение с включен данък върху добавената
стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка календарна година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон
цесионно възнаграждение – в размер, равен
на размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останали
те задължения по концесионния договор – в
размер 50 на сто от размера на концесионното
възнаграждение, което е дължимо в предход
ната календарна година с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите га
ранции по т. 10.1.2 се предоставят и опреде
лят спрямо размера на последното дължимо
концесионно възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения, и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните раз
мери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва п лащане
на годишни концесионни възнаграждения с
ДДС, дължими за всяка година от срока на
концесията без гратисен период, при условия
и по ред, определени с концесионния договор
и платими по банков път. За срока на кон
цесията концесионерът дължи 20 годишни
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 128 123,38 лв.,
определено съгласно методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на база за
изчисляване в левове и на размер на отчи
сления от базата 7 на сто.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класи
раната на първо място оферта, но не може
да бъде по-малък от 7 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнагражде
ние се определя съгласно офертата на участ
ника, определен за концесионер, в размер не
по-малък от минималния размер по т. 11.1.
Концесионерът заплаща годишните концеси
онни възнаграждения с ДДС, както следва:
11.3.1. първото годишно концесионно въз
награждение се заплаща на една вноска в

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

срок до един месец от влизането в сила на
концесионния договор; първото годишно кон
цесионно възнаграждение обезпечава периода
от датата на влизането в сила на концесионния
договор до края на същата календарна година
и за периода от 1 януари на последната ка
лендарна година, през която концесионният
договор е в сила, до датата на изтичането на
срока на договора;
11.3.2. за всяка пълна календарна година
(от 1 януари до 31 декември) от срока на
концесията концесионерът заплаща годишно
концесионно възнаграждение с ДДС на две
равни вноски в срокове, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към концесионния
договор – неразделна част от него, се изгот
вя справка за всяко дължимо концесионно
възнаграждение по години и сроковете за
заплащане на вноските по т. 11.3.2.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компе
тентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свърза
ни с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
12.4. При извърш ва не т о на дей нос т и,
свързани с обекта на концесията, да спазва
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
13. В документацията за концесията следва
да бъде включена клауза за преразглеждане с
предвидена възможност за изменения, без да
се променя предметът на концесията.
14. За всяка година от срока на концеси
ята концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свър
зани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова при
надлежност, които са публична държавна соб
ственост, стават собственост на държавата от
момента на възникването им, а собствеността
върху приращенията и подобренията на обекта
на концесията или върху негова принадлеж
ност, които са частна държавна собственост,
се урежда с концесионния договор.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подоб
рение на обекта на концесията.
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15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2
към съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисква
ния, свързани с националната сигурност и
отбраната на страната. При промяна на това
обстоятелство страните по концесионния
договор следва да сключат допълнително
споразумение по реда на действащото зако
нодателство.
16. Концесионерът се определя чрез от
крита процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат про
фесионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс
за извършване на усл у гите – предмет на
концесията.
18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007
и/или ISO 45001:2018, и ISO 13009:2015 с обхват
за морски плажове, в противен случай не се
допуска до участие в процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предостави
доказателства за осигуряването или наличието
и за произхода на средствата, необходими за
изпълнение на предложената от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 40 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на 1 ча
дър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
19.3. Предложение за инвестиции, свърза
ни с организация на спортно-развлекателни
дейности на морския плаж – с относителна
тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в про
цедурата в размер 64 061,69 лв. под формата
на внесен депозит или банкова гаранция,
платима съгласно условията, посочени в до
кументацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от минис
тър-председателя.
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22. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Дър
жавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2966

РЕШЕНИЕ № 254
ОТ 13 АПРИЛ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски
плаж „Черноморец – юг“, община Созопол,
област Бургас
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8о,
ал. 1 и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, Решение № 17 на Министерския
съвет от 2020 г. за откриване на процедура
за възлагане на концесия за морски плаж
„Черноморец – юг“, намиращ се в община
Созопол, област Бургас (ДВ, бр. 5 от 2020 г.),
проведена на 6 март 2020 г. открита процеду
ра, протокол за резултатите от проведената
процедура на комисията за организацията
и провеждането на откритата процедура за
възлагане на концесия, назначена със Заповед
№ Р-23 от 31 януари 2020 г. на министърпредседателя на Република България, доклад
за резултатите от проведената процедура на
председателя на комисията за организацията
и провеждането на откритата процедура за
възлагане на концесия и мотивиран доклад
на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил участник в от
критата процедура за възлагане на концесия
за обект – изключителна държавна собстве
ност – морски плаж „Черноморец – юг“, на
миращ се в община Созопол, област Бургас,
и за концесионер на морския плаж „Сис
кор“ – ЕООД, с ЕИК: 205601583.
2. В съответствие с резултатите от про
ведената открита процедура конкретизира
условията на концесията и задълженията на
концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методиката за определяне
на минималния размер на концесионното въз
награждение за морските плажове – обекти на
концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие,
приета с Постановление № 277 на Министер
ския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88 от 2019 г.),
съгласно предложения от „Сискор“ – ЕООД,
размер на отчисленията от базата за изчисля
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ване на размера на концесионното възнаграж
дение (роялти), равен на 11,60 на сто.
2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър – в размер
до 8 лв. с данък върху добавената стойност
(ДДС) при ставка 20 на сто, и за един шезлонг
в размер до 8 лв. с ДДС при ставка 20 на сто,
без да се увеличават за срока на концесията.
2.3. Предложение за инвестиции, свързани
с организация на спортно-развлекателни дей
ности на морския плаж, в размер 216 216 лв.
с ДДС.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор със
„Сискор“ – ЕООД, в едномесечен срок от
влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в пра
воотношенията, възникнали във връзка с
изпълнението на концесионния договор, да
организира контрола по изпълнението на
концесионния договор, както и да предявява
вземанията на концедента по съдебен ред и
да представлява държавата по дела, свързани
с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 17 на
Министерския съвет от 2020 г. и подадената
от „Сискор“ – ЕООД, оферта за участие в
процедурата за възлагане на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по
т. 4 спечелилият процедурата за възлагане
на концесия участник губи гаранцията за
участие в откритата процедура за възлагане
на концесия.
6. Решението подлежи на обжалване от
носно неговата законосъобразност по реда
на глава шеста от Закона за концесиите пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Дър
жавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2967

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Правилник за допълнение на Правилника за
дейността на Съвета по гражданството при
Министерството на правосъдието (обн., ДВ,
бр. 19 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2005 г.,
бр. 43 от 2007 г. и бр. 35 от 2010 г.)
§ 1. Създава се чл. 15:
„Чл. 15. (1) Съвет ът по гра ж данството
може да заседава неприсъствено при обяве
но извънредно положение по чл. 84, т. 12 от
Конституцията на Република България.
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(2) Дневният ред и проектът на протокол
заедно с проект на решение по всяка преписка
се изпращат по електронен път от секретаря
на Съвета по гражданството на председателя
и членовете му, както и на представителя на
президента на Република България.
(3) Председателят и членовете на Съвета
по гражданството представят по електронен
път становища по проекта на протокол в
7-дневен срок от получаването му.
(4) Неприсъствените заседания са редовни,
ако най-малко 1/2 от членовете на Съвета по
гражданството изпратят становища по ал. 3.
(5) Решенията на Съвета по гражданството
се вземат с мнозинство 2/3 от членовете на
съвета, изпратили становища.
(6) Решенията на Съвета по гражданството
от неприсъственото заседание се оформят в
окончателен протокол, който се проверява и
подписва по реда на чл. 13.
(7) В протокола по ал. 6 се посочват имена
та на членовете на Съвета по гражданството,
които са изпратили становища, изразените
становища и взетите решения.
(8) Протоколът по ал. 6 се представя на
министъра на правосъдието в срока по чл. 14.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Данаил Кирилов
2900

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2014 г. за специфичните изисквания
към производството на суровини и храни от
животински произход в кланични пунктове,
тяхното транспортиране и пускане на пазара
(обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2016 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Кланичният пункт се изгражда:
1. на територията на ферма, регистрирана
като животновъден обект по реда на чл. 137 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност,
на която собственик, ползвател или наемател
е фермерът;
2. на територия, на която собственик, полз
вател или наемател е група или организация
на производители, призната със заповед от
министъра на земеделието, храните и горите.
(2) В кланичните пунктове по ал. 1, т. 1 се
колят само животни на фермера, който е соб
ственик, ползвател или наемател на фермата,
или животни, внесени от друг регистриран
животновъден обект на същия фермер.
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(3) В кланичните пунктове по ал. 1, т. 2 се
колят само животни, собственост на членовете
на групата или организацията на производи
тели, които са собственици, ползватели или
наематели на животновъдни обекти, регистри
рани по реда на чл. 137 от Закона за ветери
нарномедицинската дейност и разположени
в същата и/или съседна административна
област по регистрация на кланичния пункт.
(4) Кланичните пунктове по ал. 1, т. 2 са
длъжни да поддържат актуална информация
за членовете на групата или организацията,
както и информация за закланите животни
на всеки член на групата или организацията
от производители.
(5) В кланичните пунктове по ал. 1, т. 1
и 2 се колят само животни от един вид или
комбинация от различни видове, като общият
им брой не може да надхвърля броя животни,
определен като „ограничен брой животни“.
(6) Когато се колят различни видове жи
вотни, общият им брой се определя така:
1. едри преживни на възраст:
а) над 3 месеца – една единица;
б) до 3 месеца – 0,5 единици;
2. дребни преживни с живо тегло:
а) над 15 кг – 0,20 единици;
б) под 15 кг – 0,10 единици;
3. свине с живо тегло:
а) над 100 кг – 0,40 единици;
б) от 15 до 100 кг – 0,20 единици;
в) под 15 кг – 0,10 единици;
4. щраусовидни птици – 0,45 единици;
5. пилета бройлери – 0,30 единици;
6. водоплаващи птици и пуйки – 1 единица;
7. други видове птици – 0,20 единици;
8. лагоморфни – 0,5 единици.“
§ 2. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) Изискването по чл. 2, ал. 5 не
се прилага при поява на заразна болест при
съответния вид животни, при спазване на
следните условия:
1. кланичните пунктове са разположени
на територията на животновъден обект, кой
то се намира в предпазните и надзорните
зони за ограничаване разпространението на
заразната болест;
2. клането се извършва при спазване на
капацитета и на хигиенните изисквания, оп
ределени в наредбата.
(2) В кланичните пунктове по ал. 1 се колят
само здрави животни от животновъдния обект,
на чиято територия е разположен кланичният
пункт, и на които в най-малко 7-дневен срок
преди клането са извършени лабораторни
изследвания в акредитирана лаборатория за
съответната заразна болест и резултатите са
отрицателни.“
§ 3. В ч л. 5 д у м и т е „Регла мен т (ЕО)
№ 854/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на
специфичните правила за организирането на
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официален контрол върху продуктите от жи
вотински произход, предназначени за човешка
консумация (OB, L 139, 30.04.2004 г.) (Регламент
(ЕО) № 854/2004)“ се заменят с „Регламент
за изпълнение (ЕС) 2019/627 на Комисията
от 15 март 2019 г. за определяне на еднакви
практически условия за извършването на офи
циален контрол върху продукти от животински
произход, предназначени за консумация от чо
века, в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625
на Европейския парламент и на Съвета и за
изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005
на Комисията по отношение на официалния
контрол (OB, L 131, 17.05.2019 г.) (Регламент
за изпълнение (ЕС) 2019/627)“.
§ 4. В ч л. 8 д у м и т е „Регла мен т (ЕО)
№ 2075/2005 на Комисията от 5 декември
2005 г. относно установяване на специфични
правила за официалния контрол на трихинели
(Trichinella) в месото (OB, L 338, 22.12.2005 г.)“
се заменят с „Регламент за изпълнение (ЕС)
2015/1375 на Комисията от 10 август 2015 г.
относно установяване на специфични пра
вила за официалния контрол на трихинели
(Trichinella) в месото“ (OB, L 212, 11.08.2015 г.)“.
§ 5. В чл. 12 думите „Приложение I, Раз
дел I, Глава III от Регламент (ЕО) № 854/2004“
се заменят с „Приложение II на Регламент за
изпълнение (ЕС) 2019/627“.
§ 6. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Официалният контрол в кланичните
пунктове и транжорните, разположени към тях,
се извършва съгласно изискванията на Регла
мент за изпълнение (ЕС) 2019/627, Делегиран
регламент (ЕС) 2019/624 на Комисията от
8 февруари 2019 г. относно специалните пра
вила за извършването на официален контрол
върху производството на месо и за районите за
производство и за повторно полагане на живи
двучерупчести мекотели в съответствие с Регла
мент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и
на Съвета (OB, L 131, 17.05.2019 г.) и Регламент
(EС) 2017/625 на Европейския парламент и на
Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния
контрол и другите официални дейности, из
вършвани с цел да се гарантира прилагането
на законодателството в областта на храните
и фуражите, правилата относно здравеопаз
ването на животните и хуманното отношение
към тях, здравето на растенията и продуктите
за растителна защита, за изменение на рег
ламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005,
(EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС)
№ 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429
и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и
на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО)
№ 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/
EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и
2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регла
менти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на
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Европейския парламент и на Съвета, дирек
тиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО,
91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО
на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета
(Регламент относно официалния контрол) (OB,
L 95, 7.04.2017 г.).“
§ 7. В допълнителната разпоредба, § 1, т. 2
се правят следните изменения:
1. В буква „а“ числото „480“ се заменя с
„960“.
2. В буква „б“ числото „1200“ се заменя
с „2400“.
Министър:
Десислава Танева
2962

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2014 г. за реда за издаване на разре
шения за износ, временен износ и временно
изнасяне на движими културни ценности и
на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за
културното наследство за изнасяне и временно
изнасяне (ДВ, бр. 28 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2, т. 2 накрая се добавя „или
цветно изображение на ДКЦ на електронен
носител, с резолюция, позволяваща нейното
отпечатване“.
§ 2. В чл. 6 ал. 3 се изменя така:
„(3) В заявлението се посочва номерът на
паспорта – за ДКЦ със статут „национално
богатство“, издаден след 10 април 2010 г., ин
вентарен номер за ДКЦ, собственост на музей,
или регистрационен номер за ДКЦ – частна
собственост, идентифицирана от музей, като
посочената информация се проверява служеб
но. Към заявлението се прилагат:
1. копия на удостоверение за идентификация
и на експертно заключение – за ДКЦ, частна
собственост, издадени по реда на наредбата по
чл. 107 от Закона за културното наследство;
2. копие на договор за представяне пред
чуждестранна публика или за извършване
на консервационно-реставрационни работи;
3. финансова гаранция съгласно чл. 129,
ал. 4 от ЗКН или гаранционно писмо съгласно
чл. 182, ал. 4 от ЗКН;
4. три броя снимки в размер 8 × 12 см или
цветно изображение на ДКЦ на електронен
носител, с резолюция, позволяваща нейното
отпечатване;
5. списък на ДКЦ, когато са повече от
една, на хартиен и електронен носител, на
български и на английски език;
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6. копие на консервационно-реставрацион
на експертиза за състоянието на ДКЦ;
7. пълномощно – за слу чаите на у пъл
номощаване за подаване на заявлението по
чл. 6, ал. 1.“
§ 3. В чл. 9 ал. 3 се изменя така:
„(3) В заявлението се посочват и към него
се прилагат документите по чл. 6, ал. 3.“
§ 4. В чл. 11, ал. 4, т. 2 накрая се добавя
„или цветно изображение на ДКЦ на елек
тронен носител, с резолюция, позволяваща
нейното отпечатване“.
§ 5. В приложение № 1 към чл. 3, т. 2 клетка 6
се изменя така:
„6. Снимка/и (8 cm × 12 cm) или цветно
изображение на ДКЦ
6. Picture/s (8 cm × 12 cm) or colorful image
of movable cultural valuables.“
§ 6. В приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 и
чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Клетка 7 се изменя така:
„7. Снимка/и (8 cm × 12 cm) или цветно
изображение на ДКЦ
7. Picture/s (8 cm × 12 cm) or colorful image
of movable cultural valuables.“
2. Клетка 10 се изменя така:
„10. Приложения съгласно чл. 6, ал. 3,
т. 1 – 7:
10. Annexes pursuant to Art. 6(3)(1) to (7):
1. …………………………………........................……………
2. …………………………………………….........................…
3. ………………………………………….........................……
4. ……………………………………….........................………
5. ………………………………………...........................………
6. ………………………………………..........................………
7. …………………………………….......................…………“
§ 7. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 1
клетка 5 се изменя така:
„5. Снимка/и (8 cm × 12 cm) или цветно
изображение на ДКЦ
5. Picture/s (8 cm × 12 cm) or colorful image
of movable cultural valuables.“
§ 8. В приложение № 4 към чл. 11, ал. 2
клетка 7 се изменя така:
„7. Снимка/и (8 cm × 12 cm) или цветно
изображение на ДКЦ
7. Picture/s (8 cm × 12 cm) or colorful image
of movable cultural valuables.“
§ 9. В приложение № 5 към чл. 12, ал. 1
клетка 5 се изменя така:
„5. Снимка/и (8 cm × 12 cm) или цветно
изображение на ДКЦ
5. Picture/s (8 cm × 12 cm) or colorful image
of movable cultural valuables.“
Министър на културата:
Боил Банов
Министър на финансите:
Владислав Горанов
2937
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 8
от 11 март 2020 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Модист“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държав
ният образователен стандарт (ДОС) за при
добиването на квалификация по професията
542041 „Модист“ от област на образование
„Производство и преработка“ и професи
он ално направление 542 „Производствени
тех нологии – текст и л, облек ло, обу вк и и
кожи“ 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 стан
дарт за придобиването на к ва лификаци я
по професията 542041 „Модист“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изиск вани ята за придобиването на трета
степен на професионална квалификация за
специа лностите 5420411 „Облек ла по по
ръчка“ и 5420412 „Бутикови облекла“ и на
четвърта степен на професионална квали
фикация за специалността 5420413 „Моден
консултант“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рам
ковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3, 4 и 6
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от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стан
дарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
542041 „Модист“ включва общата, отрасловата
и специфичната професионална подготовка с
необходимите професионални компетентно
сти, които гарантират на обучаемия възмож
ността за упражняване на професията след
завършване на обучението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
§ 2. 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 професия „Модист“
Професионално направление:
542

Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

Наименование на професията:
542041

Модист

Специалности:

Степен на
професионална
квалификация:

Ниво по Национална
квалификационна
рамка (НКР)

Ниво по Европейска
квалификационна
рамка (ЕКР)

Трета

4

4

5420411

Облекла по поръчка

5420412

Бутикови облекла

Трета

4

4

5420413

Моден консултант

Четвърта

5

5

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалифика
ционно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона
за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на професионална квалификация по професията „Модист“ от Списъка на
професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от
министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със
Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията за входящото минимално образователно
равнище към кандидатите са:
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За ученици:
за трета степен – завършено основно
образование.
За лица, навършили 16 години:
за трета степен – придобито право за
явяване на държавни зрелостни изпити
или придобито средно образование;
за четвърта степен – завършено средно
образование.
Изискванията за входящо минимално ква
лификационно равнище при продължаващо
професионално обучение за придобиване на
трета степен на професионална квалификация
е придобита втора степен на професионална
квалификация по професия от област на об
разование 54 „Производство и преработка“.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицински документ, до
казващ, 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 про
фесията „Модист“ – трета/четвърта степен на
професионална квалификация, или по част от
нея чрез валидиране на професионални зна
ния, умения и компетентности се осъществява
съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията
и реда за валидиране на професионални зна
ния, 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, лич
ностни 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.)
Модистът изпълнява различни видове тру
дови дейности с комплексен характер:
– изготвя скици на проектираните еди
нични облекла или ансамбъл, състоящ
се от различен брой съставни изделия;
– при работа с клиент препоръчва кон
кретни модели според желанието му;
– подбира подходящите основни, спома
гателни и помощни материали;
– изработва и разчита конструктивни
чертежи и кройки;
– изработва изцяло (скроява, ушива,
изгла ж да, подлепва) п роек т и раното
единично облекло/ансамбъла; модистът
може да извършва консултантски и ши
вашки услуги – скрояване на облекло
с плат на клиента, поправки на готови
облекла и др.
Модистът изработва облекло по индивиду
ална поръчка за точно определен клиент. Той
приема клиента и заедно обсъждат предназна
чението, вида и модела на поръчваното облек
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ло, вида и необходимото количество основни
и спомагателни материали, както и срока за
изпълнение на поръчката. Модистът снема
необходимите размерни признаци и телесни
измерения на клиента. Подготвя кройките и
при необходимост чрез различни корекции
ги трансформира към телесните измерения
на клиента. От основните и спомагателните
материали модистът скроява всички детайли
на изделието според зададения модел, под
готвя изделието за първа проба, провежда
първа проба, при която установява степента
на прилягане на изделието към тялото в за
висимост от модела, извършва корекции. При
необходимост провежда втора проба, на която
се проверява дали са отстранени всички дефек
ти, установени при първата проба. Модистът
изработва (ушива, подлепва, изглажда) изцяло
изделието, като прилага най-подходящата
технология за конкретния модел.
Модистът изработва единични бутикови
облекла, ансамбли и колекции от бутикови
облекла. Бутиковото облекло се предлага в
ограничени размери и бройки и може да се
изработва като облекло по еталон. Модистът
изготвя проект за бутикови облекла в зависи
мост от модните тенденции, сезона, предназ
начението и целевата група. Изработва кон
структивни чертежи и кройки за стандартни
фигури. При моделните разработки може да
комбинира различни художествени стилове,
цветови съчетания и текстилни материали.
Изработва изцяло бутиковите облекла, като
прилага класически и съвременни техники на
изпълнение. По желание на клиента модистът
провежда проба и извършва необходимите
корекции на закупеното изделие.
Модистът отговаря за качественото из
работване на изделията и количеството на
изразходваните материали. Предотвратява
конфликтни ситуации при работа с клиенти.
Проявява креативност, съобразителност и
комуникативност. Модистът трябва да прите
жава пространствено мислене, въображение,
усет за форма и цвят, логическо мислене и
комбинативност, математически способности,
да генерира идеи и нестандартни решения,
да поема лична отговорност и да проявява
инициативност.
Модистът трябва да демонстрира прециз
ност, сръчност и съобразителност при изпъл
нение на трудовите дейности, да планира и
организира трудовите дейности, да ръководи
екип и да създава условия за своевременното
изпълнение на задачите.
Модистът с четвърта степен на профе
сионална квалификация работи с клиенти
като моден консултант с основни функции да
съветва клиентите при вземане на решения,
свързани с облеклото и модата, да увеличава
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продажбите, да следи тенденциите в модната
индустрия, да осигурява и работи за привли
чане на лоялни клиенти.
Модистът може да работи с малък екип
от квалифицирани изпълнители (шивачи),
от които изисква спазване на трудовата и
технологичната дисциплина. Модистът и еки
път му изпълняват всички трудови дейности,
като спазват изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд.
Модистът работи в ателие или модно студио,
в което има приемна и пробна за клиенти.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професи
онална квалификация по професия „Модист“,
могат да продължат обучението си за придо
биване на четвърта степен на професионална
квалификация по същата професия или за
придобиване на квалификация по друга про
фесия от професионално направление „Про
изводствени технологии – текстил, облекло,
обувки и кожи“.
При продължаващото професионално обу
чение се организира обучение за усвояване
на единиците резултати от ученето, които
лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реали
зация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), ут
върдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика,
посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-1093
от 19.12.2018 г.
Лицата с трета и четвърта степен на про
фесионална квалификация по професията
„Модист“ могат да постъпват на работа на
следните длъжности от Националната кла
сификация на професиите и длъжностите
(НКПД):
2163-6002 Моделиер;
3119-3024 Технолог, облекло;
3119-3027 Технолог, моделиране и констру
ир ане на облекло;
7318-1006 Работник, ръчна изработка на
облекла;
7531-1003 Шивач, мъжко/дамско облекло;
7531-2004 Изпълнител, модели;
7531-3009 Моделиер – конструктор, облекла;
7532-2002 Крояч, текстил;
8153-2001 Машинен оператор, кроене;
8153-2003 Машинен оператор, преса за
гладене;
8153-2004 Машинен оператор, шиене;
8153-2007 Машинен оператор, шиене на
облекла, както и други длъжности, допъл
нени 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
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ЕРУ по обща професионална подготовка за
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 организа
ция за осъществяване на превантивна дейност
по опазване на околната среда
1.3. РУ Създава организация за овладява
нето на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Предприемачество
2.1. РУ Познава основите на предприема
чеството
2.2. РУ Формира предприемаческо пове
дение
2.3. РУ Участва в разработването на биз
нес план
ЕРУ 3. Икономика
3.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
3.2. РУ Познава характеристиките на про
изводствената дейност в предприятие/ателие
ЕРУ по отраслова професионална под
готовка за трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 4. Информационни и комуникационни
технологии (ИКТ)
4.1. РУ Използва информационни и кому
никационни технологии в дейността си
4.2. РУ Решава проблеми при работа с ИКТ
ЕРУ 5. Организация на работния процес
5.1. РУ Организира работния процес
5.2. РУ Отговаря за разпределението на
дейностите в работния процес
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
6.1. РУ Общува ефективно в работния екип
6.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
6.3. РУ Владее чужд език по професията
ЕРУ 7. Материалознание
7.1. РУ Познава видовете текстилни мате
риали и тяхното приложение в производството
на облекло
7.2. РУ Познава свойствата на текстилните
материали
7.3. РУ Подбира подходящи основни и
спомагателни материали
ЕРУ по специфична професионална под
готовка за специалност „Облек ла по по
ръчка“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 8. Моден маркетинг и реклама
8.1. РУ Разработва маркетингова концепция
за управление на модно ателие
8.2. РУ Следва принципите за реклама в
модата
8.3. РУ Осъществява електронна търговия
8.4. РУ Координира дейността на ателие
по поръчка
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ЕРУ 9. Изготвяне на проект по модел на
клиента
9.1. РУ Познава анатомията и пропорциите
на човешкото тяло
9.2. РУ Подбира подходящи текстилни ма
териали съобразно изискванията на клиента
9.3. РУ Спазва принципите за художествено
оформяне на облеклото
ЕРУ 10. Изработване на ежедневни еди
нични облекла и ансамбли по поръчка
10.1. РУ Конструира ежедневни единични
облекла и ансамбли по поръчка
10.2. РУ Моделира ежедневни единични
облекла и ансамбли по поръчка
10.3. РУ Работи с готови кройки
10.4. РУ Скроява ежедневни единични
облекла и ансамбли по поръчка
10.5. РУ Изработва ежедневни единични
облекла и ансамбли по поръчка
ЕРУ 11. Изработване на спортни единични
облекла и ансамбли по поръчка
11.1. РУ Конструира спортни единични
облекла и ансамбли по поръчка
11.2. РУ Моделира спортни единични об
лекла и ансамбли по поръчка
11.3. РУ Работи с готови кройки
11.4. РУ Скроява спортни единични облекла
и ансамбли по поръчка
11.5. РУ Изработва спортни единични об
лекла и ансамбли по поръчка
ЕРУ 12. Изработване на официални еди
нични облекла и ансамбли по поръчка
12.1. РУ Конструира официални единични
облекла и ансамбли по поръчка
12.2. РУ Моделира официални единични
облекла и ансамбли по поръчка
12.3. РУ Работи с готови кройки
12.4. РУ Скроява официални единични
облекла и ансамбли по поръчка
12.5. РУ Изработва официални единични
облекла и ансамбли по поръчка
ЕРУ по специфична професионална под
готовка за специалност „Бутикови облек
ла“ – трета степен на професионална ква
лификация
ЕРУ 13. Моден маркетинг и реклама
13.1. РУ Прилага принципите на модния
маркетинг
13.2. РУ Прилага принципите на рекламата
в модата
13.3. РУ Осъществява електронна търговия
13.4. РУ Осъществява мени д ж мънт на
модно ателие за бутиково облекло
ЕРУ 14. Изготвяне на проект за единични
бутикови облекла, ансамбли и колекции бу
тикови облекла
14.1. РУ Познава анатомията и пропорциите
на човешкото тяло
14.2. РУ Подбира подходящи текстилни
материали съобразно изискванията на клиента
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14.3. РУ Спазва принципите за художест
вено оформяне на облеклото
ЕРУ 15. Изработване на бутикови единични
облекла, ансамбли и колекции от бутикови
облекла
15.1. Конструира единични бутикови облек
ла, ансамбли и колекция бутикови облекла
15.2. Моделира единични бутикови облекла,
ансамбли и колекция от бутикови облекла
15.3. Работи със стандартни кройки
15.4. Скроява единични бутикови облекла
и ансамбли
15.5. Изработва единични бутикови облекла,
ансамбли и колекция от бутикови облекла
ЕРУ по обща професионална подготовка
за четвърта степен на професионална ква
лификация
ЕРУ 16. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
16.1. РУ Създава организация за осигуря
ване на здравословни и безопасни условия на
труд на работното място
16.2. РУ Участва в създаването на орга
низация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
16.3. РУ Създава организация за овладява
нето на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 17. Предприемачество
17.1. РУ Познава основите на икономиката
и предприемачеството
17.2. РУ Формира предприемаческо пове
дение
17.3. РУ Участва в разработването на биз
нес план
ЕРУ 18. Икономика
18.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
18.2. РУ Познава характеристиките на про
изводствената дейност в предприятие
ЕРУ по отраслова професионална подго
товка за четвърта степен на професионална
квалификация
ЕРУ 19. Информационни и комуникационни
технологии (ИКТ)
19.1. РУ Използва информационни и кому
никационни технологии в дейността си
19.2. РУ Решава проблеми при работа с ИКТ
ЕРУ 20. Организация на работния процес
20.1. РУ Организира работния процес
20.2. РУ Отговаря за разпределението на
дейностите в работния процес
ЕРУ 21. Комуникация и чужд език
21.1. РУ Общува ефективно в работния екип
21.2. РУ Води ефективна бизнес комуни
кация
21.3. РУ Владее чужд език по професията
ЕРУ 22. Материалознание
22.1. РУ Познава видовете текстилни мате
риали и тяхното приложение в производството
на облекло

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

22.2. РУ Познава свойствата на текстил
ните материали
22.3. РУ Подбира подходящи основни и
спомагателни материали
ЕРУ по специфична професионална под
г отовк а за спец иа л нос т „Моден консул
тант“ – четвърта степен на професионална
квалификация
ЕРУ 23. Изготвяне на проект по модел на
клиента
23.1. РУ Познава анатомията и пропорциите
на човешкото тяло
23.2. РУ Подбира подходящи текстилни
материали съобразно изискванията на клиента
23.3. РУ Следва принципите за художест
вено оформяне на облеклото
ЕРУ 24. Продукти и услуги
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24.1. РУ Съобразява тенденциите в модата
24.2. РУ Предлага продукти и услуги
24.3. РУ Осъществява дейности по реали
зиране на продажба
ЕРУ 25. Маркетинг, реклама, мърчандайзинг
25.1. РУ Познава същността на маркетин
говия микс
25.2. РУ Използва рекламни и комуника
ционни канали
25.3. РУ Прилага техниките на мърчан
дайзинга
ЕРУ 26. Организация и управление на
процесите
26.1. РУ Планира работния процес и дей
ността по консултиране
26.2. РУ Организира работата на екипа
3.3. Описание на ЕРУ

Обща професионална подготовка за трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 1
Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Модист
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 1.1:

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

Знания

· П
 ознава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място
· Познава знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа
· Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигу
ряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната
трудова дейност и за свързаните трудови дейности
· Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при
извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
· Представя информация за мерките за защита и знаците и сигналите
за безопасност и здраве при работа
· Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите
по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд

Умения

· У
 частва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване
и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работ
ното място при различни трудови дейности
· И нструктира работещите по правилата за осигуряване на здраво
словни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
· Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
· И зползва знаците и сигналите за безопасност и здраве при работа

Компетентности

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

Резултат от учене 1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на преван
тивна дейност по опазване на околната среда
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Знания

· 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 продукти

Умения

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

Компетентности

· А нализира възможните причини за екологично замърсяване

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Средства за оценяване:

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

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

За средство 1:
Владее теоретичните знания за:
· х игиенните норми;
· з дравословните и безопасни условия на труд на работното място;
· п ревантивната дейност за опазване на околната среда;
· овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ
на пострадали.
За средство 2:
· И збира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададе
ната рискова ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на
първа помощ

ЕРУ 2
Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Модист
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на предприемачеството
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Знания

· О
 писва същността на предприемачеството
· О бяснява принципите на предприемаческата дейност
· Посочва видовете предприемачески умения

Умения

· П
 роучва предприемаческите процеси, свързани с дейността му
· А нализира практически примери за успешно управление на дей
ността на организацията

Компетентности

· Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 2.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

· П
 осочва характеристиките на предприемаческото поведение
· И зрежда видовете предприемаческо поведение
· О писва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение

Умения

· П
 рилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
· И дентифицира нови пазарни възможности
· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване
на работата

Компетентности

· С
 пособен е да предложи решение за оптимизиране на трудовите
дейности

Резултат от учене 2.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

· И
 зброява основните елементи на бизнес плана
· О писва изискванията и етапите при разработване на бизнес план
· Посочва факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

· А
 нализира възможностите за развитие на дейността на дадена
организация
· Прилага изискванията за разработване на бизнес план

Компетентности

· С
 пособен е да участва в екип за разработване на проект на бизнес
план

Средства за оценяване:

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

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

За средство 1:
· В ладее основните теоретични постановки в областта на предпри
емачеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
описания проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Участва в разработването на бизнес план на фирмата/предприяти
ето според изискванията на предварително дефинираното задание

ЕРУ 3
Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Модист
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

·
·
·
·

Умения

· О
 риентира се относно функциите на различните икономически
субекти
· И нформира се за успешни практически примери за управление на
различни бизнес начинания

 писва общата теория на пазарната икономика
О
З апознат е с основните икономически проблеми
Посочва ролята на държавата в пазарната икономика
И зброява видовете икономически субекти в бизнеса
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Компетентности

· С
 пособен е да идентифицира успешни практически примери за
управление на бизнес начинания

Резултат от учене 3.2:

Познава характеристиките на производствената дейност в предприя
тие/ателие

Знания

· П
 осочва основите на пазарното търсене
· О писва принципите на пазарното предлагане
· Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, пе
чалба, рентабилност

Умения

· О
 бяснява основни икономически понятия в контекста на дейността
на организацията
· Прилага принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си

Компетентности

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

Средства за оценяване:

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

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

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

ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за всички професии от професи
оналното направление
ЕРУ 4
Наименование на единицата:

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Модист
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 4.1:

Използва информационни и комуникационни технологии в дейността си

Знания

· И
 зброява основните съвременни информационни и комуникационни
технологии
· Посочва начините за създаване на различни формати цифрово
съдържание
· И зрежда начини за съхранение на цифрова информация на различни
електронни носители
· О писва възможностите на услугите електронна поща, онлайн па
заруване и плащане
· И зброява специализирани софтуерни програми в областта на модата

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да използва самостоятелно информационни и комуни
кационни технологии в дейността си

Резултат от учене 4.2:

Решава проблеми при работа с ИКТ

Знания

· П
 осочва начините за решаване на рутинни проблеми при използване
на цифрови технологии
· И зброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна
система и друг софтуер
· О писва възможностите за актуализиране на дигиталните си ком
петентности

 бработва информация с ИКТ
О
С ъздава различни формати цифрово съдържание
Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
И зползва електронна поща
С поделя файлове
И зползва електронни услуги като онлайн пазаруване и плащане
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Умения

· И
 зползва 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 казуси

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
· И зпълнение на задача, свързана със: споделянето на файл в ин
тернет пространството; намирането на информация в интернет по
зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане; редакцията
и оформлението на цифрово съдържание
Средство 2:
· И зпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането
и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

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

За средства 1 и 2:
· 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 5
Наименование на единицата:

Организация на работния процес

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Модист
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 5.1:

Организира работния процес

Знания

· П
 осочва видовете организационни структури
· О писва методи за нормиране на работния процес
· Познава нормативните документи, свързани с професията

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 5.2:

Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес

Знания

· П
 осочва видовете дейности
· Н азовава изискванията за изпълнение на видовете дейности
· О писва начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

· О
 рганизира дейностите
· С пазва и следи етичните норми на поведение
· Участва в изграждането на ефективна работна среда

Компетентности

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

Средства за оценяване:

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

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

За средство 1:
· Дефинира теоретични понятия при организацията на работния процес
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в зададения казус
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ЕРУ 6
Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Модист
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 6.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

· П
 осочва отделните длъжности в екипа
· О писва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа

Умения

· С
 пазва йерархията в екипа
· О съществява комуникация в екипа

Компетентности

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

Резултат от учене 6.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

·
·
·
·

Умения

· В
 оди делова комуникация – писмена и устна
· Предоставя необходимата информация за удовлетворяване изисква
нията на клиентите
· И збягва конфликтни ситуации
· С ъдейства за решаване на конфликтни ситуации

Компетентности

· П
 ровежда ефективна устна и писмена комуникация с колеги и
клиенти, спазвайки изискванията за делово общуване

Резултат от учене 6.3:

Владее чужд език по професията

Знания

· П
 ознава основната професионална терминология на чужд език
· И зброява източници за информация в професионалната област на
чужд език
· И зрежда основните области на приложимост на чужд език по
професията

Умения

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

Компетентности

· В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява кому
никация по професионални теми

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Провеждане на разговори на професионални теми

 писва етичните норми в комуникацията
О
И зрежда правилата за вербална и невербална комуникация
Посочва адекватното поведение при конфликт
И зброява правилата и изискванията за делова кореспонденция

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

За средство 1:
· Демонстрира задълбочени знания относно ефективното общуване
в работна среда. Владее чужд език по професията
За средство 2:
· Провежда разговори по професионални теми на чужд език

ЕРУ 7
Наименование на единицата:

Материалознание

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Наименование на професията: Модист
Ниво по НКР:
4 – 5
Ниво по ЕКР:
4 – 5
Резултат от учене 7.1:
Познава видовете текстилни материали и тяхното приложение в
производството на облекло
Знания
· О писва класификацията на текстилните влакнести материали
· Познава общите свойства на текстилните влакна – геометрични,
физични и механични
· Познава основните етапи и технологични процеси за производство
на прежди, шевни конци, тъкани, плетива и нетъкани текстилни
материали
· Познава технологичните процеси при облагородяване на платовете
· З нае видовете текстилно багрене
Умения
· К ласифицира текстилните влакна в зависимост от произхода, начина
на получаване и химичния им състав
· И зразява зависимостта между различни единици за определяне на
линейната плътност на влакната
· О писва строежа на тъканите, плетивата и нетъканите текстилни
материали
· И зобразява първични и производни сплитки
· И зобразява основните видове плетки
Компетентности
· С пособен е да направи самостоятелно анализ на площни изделия
· С пособен е да определи областите на приложение на текстилните
материали в зависимост от техните конструкционни особености
Резултат от учене 7.2:
Познава свойствата на текстилните материали
Знания
· Знае геометричните, физико-механичните, естетичните и хигиенните
свойствата на платовете
· Познава експлоатационните качества на текстилните площни изде
лия – поведение при пране, химическо чистене и гладене
· З нае параметрите на процеса на влаготоплинно обработване
· Познава критериите за комфорт при носене и при поддържане на
облеклото
Умения
· И зползва площната маса за съпоставяне на масите на платове с
различни широчини
· С ъпоставя коефициентите на драпируемост на различни по състав
текстилни материали
· О писва връзката между свойствата на платовете и предназначението
и потребителските качества на шевните изделия
Компетентности
· С пособен е да определи режимите на влаготоплинна обработка в
зависимост от физико-механичните свойства на платовете
· Препоръчва текстилни площни изделия за конкретен модел на об
лекло в зависимост от свойствата на текстилните материали
Резултат от учене 7.3:
Подбира основни и спомагателни материали
Знания
· Познава класификацията на платовете в зависимост от състава и
предназначението
· З нае асортимента на тъканите с битово предназначение, плетивата,
помощните и спомагателните материали
Умения
· К ласифицира платовете в зависимост от състава и естетичното им
оформяне
· О пределя предназначението на плата в зависимост от състава и
структурата му
· Подбира подходящи основни, помощни и спомагателни материали
Компетентности
· С пособен е да подбере оптимална широчина на плата в зависимост
от вида на облеклото
· С пособен е да разработи проект за подбор на платове и материали
за даден вид облекло според дизайна, конструктивните особености
и предназначението
Средства за оценяване:
Средство 1:
· П исмен изпит
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен проблем
Средство 3:
· И зпълнение на проект за подбор на платове и материали за даден
вид облекло
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Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
За средство 3:
· Персонален компютър или лаптоп, достъп до интернет, мострени
картели
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее основните теоретични знания за:
· о бщите свойства на текстилните влакна – геометрични, физични
и механични
· о сновните етапи и технологични процеси за производство на прежди,
шевни конци, тъкани, плетива и нетъкани текстилни материали
· с войствата на площните текстилни площни изделия
· а сортимента на тъканите с битово предназначение, плетивата, по
мощните и спомагателните материали
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
описания проблем в зададения казус
За средство 3:
· Проучва и изработва проект според изискванията на предварително
дефинирано задание

Специфична професионална подготовка за специалност „Облекла по поръчка“ – трета степен
на професионална квалификация
ЕРУ 8
Наименование на единицата:

Моден маркетинг и реклама

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Модист
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 8.1:

Разработва маркетингова концепция за управление на модно ателие

Знания

·
·
·
·

Умения

· О
 пределя вида на маркетинговото проучване според поставените цели
· Преценява жизнения цикъл на продукта (ателието)

Компетентности

· С
 пособен е да проучи пазара и да разработи маркетингова концеп
ция за управление на модно ателие

Резултат от учене 8.2:

Следва принципите за реклама в модата

Знания

·
·
·
·

Умения

· П
 реценява какъв вид реклама да използва
· И збира къде да публикува рекламата
· О пределя икономическата ефективност на рекламата

Компетентности

· С пособен е в екип да разработи ефективна рекламна стратегия

Резултат от учене 8.3:

Осъществява електронна търговия

Знания

· Д
 ефинира същността на електронната търговия
· И зброява етапите за реализиране на електронна търговия
· И дентифицира нормативната уредба на електронната търговия в
Република България

Умения

· П
 рилага разнообразни методи на търсене и предлагане в интернет
· Прилага особеностите на електронната търговия в дейността си

Компетентности

· С
 пособен е ефективно да организира покупко-продажбата в елек
тронния магазин

Резултат от учене 8.4:

Координира дейността на ателие по поръчка

 ефинира същността на модния маркетинг
Д
Н азовава изискванията към процеса маркетингово проучване
И зброява елементите на маркетинговия микс
И зрежда видове маркетингови проучвания според поставените цели

 ефинира същността на рекламата
Д
И зброява предимствата и недостатъците на рекламата
Дефинира необходимостта от реклама
Посочва видовете реклама
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Знания

· Д
 ефинира същността на оперативния мениджмънт
· Посочва методи за избор на персонал
· И зброява основните способи за осъществяване на контрол върху
дейността

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е ефективно да планира и организира дейността на ателие
по поръчка, като контролира изпълнението на продукти, използва
нето на консумативи и дейността на персонала

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен проблем
Средство 3:
· И зпълнение на проект – маркетингов план, рекламна кампания,
бизнес план за управление на ателие по поръчка

 пределя вида на предлаганите услуги
О
П ланира броя на работните места
Разпределя задачите
О рганизира дейностите в ателието

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването
· Учебен кабинет
За средство 3:
· Персонален компютър или лаптоп, достъп до интернет
Критерии за оценяване

За средство 1:
· В ладее основни теоретични знания за: същността и ролята на
модния маркетинг; изискванията и етапите при маркетинговото
проучване; същността и етапите на реализиране на електронната
търговия; видовете реклама и рекламни канали, икономическата
значимост на рекламата за бизнеса
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
описания проблем в зададения казус
За средство 3:
· Проучва и изработва проект според изискванията на предварително
дефинирано задание

ЕРУ 9
Наименование на единицата:

Изготвяне на проект по модел на клиента

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Модист
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 9.1:

Познава анатомията и пропорциите на човешкото тяло

Знания

·
·
·
·

Умения

· С
 нема необходимия брой телесни измерения
· Попълва индивидуална таблица на клиента със снетите телесни
измерения
· Преценява съответствието между телосложението на клиента и
избрания модел

Компетентности

· С
 пособен е да снеме необходимите размерни признаци и телесни
измерения в зависимост от вида и модела на облеклото
· С пособен е обосновано да препоръча промени в модела на облек
лото според телосложението на клиента

 писва различните типове телосложения
О
З нае класификацията на фигурите според осанката
И зброява видовете размерни признаци и телесни измерения
О писва начина за снемане на размерните признаци и телесни из
мерения
· Знае последователността на записване на снетите размерни признаци
и телесни измерения
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Резултат от учене 9.2:

Подбира подходящи текстилни материали съобразно изискванията
на клиента

Знания

· И
 зброява видовете текстилни суровини
· Познава видовете текстилни материали – основни, спомагателни
(дублиращи), помощни
· О писва свойствата на видовете текстилни материали в облеклото
· Назовава приложението на видовете текстилни материали в облеклото
· И зброява асортимента на текстилните материали, използвани за
изработване на облекло

Умения

· П
 реценява съответствието между дадения модел и избрания от
клиента основен текстилен материал
· И збира спомагателни и помощни материали в съответствие с ос
новния текстилен материал
· Комбинира основни, спомагателни и помощни текстилни материали

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да предложи на клиента основни и спо
магателни текстилни материали, които да съответстват на вида и
избрания модел на поръчаното облекло
· Предлага обосновано на клиента промяна в модела на облеклото
във връзка с предоставения от него текстилен материал

Резултат от учене 9.3:

Спазва принципите за художествено оформяне на облеклото

Знания

· З
 нае историческите и съвременните стилове на облекло
· О писва законите и принципите за изграждане на обемно-простран
ствена композиция
· И зброява компонентите на композицията – форма, силует, линия,
пропорции на човешкото тяло, цвят и цветови съчетания
· О писва художествените изразители на композицията – симетрия,
асиметрия, равновесие, колорит, ритъм и метър
· Познава начините и средствата за изразяване на творческата идея
· И зброява начините и средствата за изработване на техническата
скица на модела по поръчка

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да разработи скици на модела, като спазва принципите
за художествено оформяне на облеклото
· С пособен е да разработи съвременни модели на облекло, като из
ползва специфичните особености на различните стилове

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен проблем
Средство 3:
· И зпълнение на проект

 формя цялостна обемно-пространствена композиция
О
И зобразява графично облечена фигура
Р исува модела в съответствие с творческата идея
Р исува детайли в облеклото и декоративни елементи
И зработва техническа скица на модела

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването
· Учебен кабинет
За средство 3:
· Персонален компютър или лаптоп, достъп до интернет, мострени
картели
Критерии за оценяване

За средство 1:
· В ладее основните теоретични знания за: анатомията и пропорц иите
на човешкото тяло; снемане на размерни признаци и телесни изме
рения; видовете текстилни материали и тяхното приложение при
изработване на облекло; принципите за художествено оформяне
на облеклото
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
описания проблем в зададения казус
За средство 3:
· И зработва проект според изискванията на предварително дефини
рано задание
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ЕРУ 10
Наименование на единицата:

Изработване на ежедневни единични облекла и ансамбли по поръчка

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Модист
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 10.1:

Конструира ежедневни единични облекла и ансамбли по поръчка

Знания

·
·
·
·
·
·
·
·

Умения

· О
 размерява основните конструкции
· Построява мрежи на конструктивни чертежи за единични изделия
и за съставните изделия на ежедневния ансамбъл
· Прави необходимите изчисления
· Построява основните конструкции на единичните изделия и на
съставните изделия на ежедневния ансамбъл
· Видоизменя основните конструкции според снетите телесни изме
рения на клиента
· О формя контурни линии и линии от съединителни шевове на тех
нологично принадлежащи си детайли
· Прави проверки върху конструктивната основа и при необходимост
извършва корекции
· Разработва индивидуални/работни кройки с поставени центрове и
посока на основната нишка

Компетентности

· С
 пособен е да разработи самостоятелно индивидуални/работни
кройки на основните детайли на различни видове ежедневни еди
нични облекла и ансамбли по поръчка с поставени центрове и
посока на основната нишка
· С пособен е самостоятелно да извърши качествено корекции при
необходимост

Резултат от учене 10.2:

Моделира ежедневни единични облекла и ансамбли по поръчка

Знания

· З
 нае правилата за трансформиране на основни конструктивни чер
тежи и готови кройки
· Посочва методите за трансформиране на основни конструктивни
чертежи и готови кройки
· Дефинира геометричните правила за ротация на съставните еле
менти на модела при неговата геометрична разгъвка
· О писва геометричните правила за транслация на съставните еле
менти на модела при неговата геометрична разгъвка

Умения

· И
 збира конструктивна основа за силует на всяко изделие, съответ
стващ или незначително отличаващ се от модела
· Т рансформира свивки и променя нивото на основни конструктивни
линии
· Разработва различни хоризонтални, вертикални или конфигурални
срязвания
· Прави драпировки, набори, чупки, фалти, плисета, плохи и др.
· Разработва различни варианти на решения за закопчаване
· Моделира върху основните конструкции на яки и ръкави
· Разработва вариантни решения за малки детайли (джобове, платки,
колани, щрифелки и др.)
· О формя линии на технологично принадлежащи си детайли
· И звършва проверка на дължините по линиите на съединяване и
преходите на кривите
· Разработва производни детайли
· Разработва шаблон на детайлите при необходимост
· Копира съставни и производни детайли

 осочва видовете ежедневни облекла
П
Познава изчислителните методи за конструиране на облекла
О бяснява мулажния метод за конструиране на облекла
О писва изходните данни за оразмеряване на основните конструкции
Познава прибавките за свобода в зависимост от силуета
Познава формулите за оразмеряване на основните конструкции
О писва алгоритъма за построяване на основните конструкции
З апознат е с различни компютърни системи за конструиране на
облекла
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Компетентности

· С
 пособен е да оформи окончателно кройките на детайлите на еже
дневните единични изделия и ансамбли по поръчка в съответствие
със зададения модел
· С пособен е самостоятелно да разработи модели със сложни гео
метрични форми

Резултат от учене 10.3:

Работи с готови кройки

Знания

· П
 ознава различните типоразмерни таблици
· О писва условните обозначения върху кройките
· Дефинира методиката за откопиране на готови кройки според размера

Умения

· О
 пределя размера на готовите кройки
· О ткопира кройките на всички детайли на модела
· О тбелязва при необходимост технологичните центрове и посоката
на основната нишка върху кройките на всички детайли
· Видоизменя конструктивни линии според снетите телесни измере
ния на клиента

Компетентности

· С
 пособен е вярно да разчете и откопира готови кройки според
снетите телесни измерения на клиента
· С пособен е да направи точно корекции според снетите телесни
измерения на клиента

Резултат от учене 10.4:

Скроява ежедневни единични облекла и ансамбли по поръчка

Знания

· И
 зброява начините за настилане според вида на материала
· Посочва начините за настилане в зависимост от модела
· О писва техническите условия при разполагане на кройки

Умения

· И
 збира начина за настилане според вида на материала и съобразно
модела на изделието
· Разполага индивидуалните/работните кройки, като следи за посоката
на основната нишка от кройката и основната нишка на текстилния
материал
· О тбелязва всички технологични центрове
· И зпълнява техническите изисквания за рационално разполагане
на кройките

Компетентности

· С
 пособен е да скрои самостоятелно изделие в съответствие с техни
ческите и технологическите изисквания, както и всички производни
и допълнителни детайли от подлепващ материал и хастар

Резултат от учене 10.5:

Изработва ежедневни единични облекла и ансамбли по поръчка

Знания

· П
 ознава видовете шевни машини и предназначението им
· Познава видовете съоръженията за влаготоплинна обработка (ВТО)
и предназначението им
· О писва необходимите приспособления, приложими при изпълнение
на технологичните операции
· Познава правилата за изпълнение на първа и втора проба
· О бяснява технологичната последователност за изработване на еле
менти и детайли от облеклото
· О писва технологичната последователност за изработване на еже
дневни единични облекла и ансамбли по поръчка
· Познава причините за възникване на конструктивни дефекти в
облеклото

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

 аботи с шевни машини и съоръжения за обработка ВТО
Р
И звършва регулиране на машинния шев при необходимост
Променя параметрите на бодовите редове
И звършва гладене и термомеханично подлепване на детайлите при
необходимост
И зработва елементи и малки детайли от облеклото според модела
И зпълнява подготвителни операции при технологично изработване
И зпълнява монтажни операции при технологично изработване
И зпълнява довършителни операции при технологично изработване
О пределя режима на ВТО спрямо вида на текстилните материали
И зпълнява първа и втора проба
О тстранява дефекти в облеклото, установени при пробите

· С
 пособен е самостоятелно да изработи облеклата, като спазва тех
нологичната последователност и изискванията за качество
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Средство 1:
· П исмен изпит
Средство 2:
· И зпълнение на проект
Средство 3:
· Практическа задача

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Персонален компютър или лаптоп, достъп до интернет, кривка/
шаблон М 1:50, чертожни инструменти
За средство 3:
· Учебен кабинет по практика, чертожни линеали М 1:1, чертожни
инструменти, шевни машини и съоръжения
Критерии за оценяване

За средство 1:
· В ладее основните теоретични знания за: необходимите размерни
признаци за построяване на основните конструкции на ежедневни
единични облекла и ансамбли по поръчка и алгоритми за тяхното
построяване; основните правила за снемане на готова кройка; техно
логичната последователност за изработване на елементи на облеклото
и малки детайли; технологичната последователност на операциите за
изработване на ежедневни единични облекла и ансамбли по поръчка
За средство 2:
· Проучва и изработва проект според изискванията на предварително
дефинирано задание – моделна разработка на ежедневен ансамбъл
по поръчка
За средство 3:
· И зработва качествено работни кройки за ежедневни единични об
лекла и ансамбли по поръчка
· И зработва ежедневен ансамбъл по модел

ЕРУ 11
Наименование на единицата

Изработване на спортни единични облекла и ансамбли по поръчка

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Модист
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 11.1:

Конструира спортни единични облекла и ансамбли по поръчка

Знания

·
·
·
·
·
·
·

Умения

· О
 размерява основните конструкции
· Построява мрежи на конструктивни чертежи за единични изделия
· Построява мрежи на конструктивни чертежи за съставните изделия
на спортния ансамбъл
· Прави необходимите изчисления
· Построява основните конструкции на единичните изделия
· Построява основните конструкции на съставните изделия на спорт
ния ансамбъл
· Видоизменя основните конструкции според снетите телесни изме
рения на клиента
· О формя контурни линии и линии от съединителни шевове на тех
нологично принадлежащи си детайли
· Прави проверки върху конструктивната основа и при необходимост
извършва корекции
· Разработва индивидуални/работни кройки с поставени центрове и
посока на основната нишка

 зброява видовете спортни облекла
И
Познава изчислителните методи за конструиране на облекла
Познава мулажния метод за конструиране на облекла
О писва изходните данни за оразмеряване на основните конструкции
Познава прибавките за свобода в зависимост от силуета
Дефинира формулите за оразмеряване на основните конструкции
О писва алгоритъма за построяване на основните конструкции на
детайлите на облеклото
· Познава различни компютърни системи за конструиране на облекла
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Компетентности

· С
 пособен е да разработи самостоятелно индивидуални/работни
кройки на основните детайли на различни видове спортни единични
облекла и ансамбли по поръчка с поставени центрове и посока на
основната нишка
· С пособен е качествено да извърши корекции при необходимост

Резултат от учене 11.2:

Моделира спортни единични облекла и ансамбли по поръчка

Знания

· З
 нае правилата за трансформиране на основни конструктивни чер
тежи и готови кройки
· И зброява методите за трансформиране на основни конструктивни
чертежи и готови кройки
· Дефинира геометричните правила за ротация на съставните еле
менти на модела при неговата геометрична разгъвка
· О писва геометричните правила за транслация на съставните еле
менти на модела при неговата геометрична разгъвка

Умения

· И
 збира конструктивна основа за силует на всяко изделие, съответ
стващ или незначително отличаващ се от модела
· Т рансформира свивки и променя нивото на основни конструктивни
линии
· Разработва различни хоризонтални, вертикални или конфигурални
срязвания
· Прави драпировки, набори, чупки, фалти, плисета, плохи и др.
· Разработва различни вариантни решения за закопчаване
· Моделира върху основните конструкции на яки и ръкави
· Разработва вариантни решения за малки детайли (джобове, платки,
колани, щрифелки и др.)
· О формя линии на технологично принадлежащи си детайли
· И звършва проверка на дължините по линиите на съединяване и
преходите на кривите
· Разработва производни детайли
· Разработва шаблон на детайлите при необходимост
· Копира съставни и производни детайли

Компетентности

· С
 пособен е да оформи окончателно кройките на детайлите на
спортни единични изделия и ансамбли по поръчка в съответствие
със зададения модел
· С пособен е самостоятелно да разработи модели със сложни гео
метрични форми

Резултат от учене 11.3:

Работи с готови кройки

Знания

· П
 ознава различните типоразмерни таблици
· О писва условните обозначения върху кройките
· З нае методиката за откопиране на готови кройки според размера

Умения

· О
 пределя размера на готовите кройки
· О ткопира кройките на всички детайли на модела
· О тбелязва при необходимост технологичните центрове и посоката
на основната нишка върху кройките на всички детайли
· Видоизменя конструктивни линии според снетите телесни измере
ния на клиента

Компетентности

· С
 пособен е да разчете и откопира готови кройки според снетите
телесни измерения на клиента
· С пособен е да направи точно корекции според снетите телесни
измерения на клиента

Резултат от учене 11.4:

Скроява спортни единични облекла и ансамбли по поръчка

Знания

· П
 осочва начините за настилане според вида на материала
· И зброява начините за настилане в зависимост от модела
· З нае техническите условия при разполагане на кройки

Умения

· И
 збира начина за настилане според вида на материала и съобразно
модела на изделието
· Разполага индивидуалните/работните кройки, като следи за посоката
на основната нишка от кройката и основната нишка на текстилния
материал
· О тбелязва всички технологични центрове
· И зпълнява техническите изисквания за рационално разполагане
на кройките
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Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да скрои изделие в съответствие с тех
ническите и технологическите изисквания
· С пособен е да скрои самостоятелно всички производни и допълни
телни детайли от подлепващ материал и хастар

Резултат от учене 11.5:

Изработва спортни единични облекла и ансамбли по поръчка

Знания

· П
 ознава видовете шевни машини и предназначението им
· Посочва видовете съоръженията за ВТО и предназначението им
· О писва необходимите приспособления, приложими при изпълнение
на технологичните операции
· О писва правилата и методите при скрояване на детайлите на об
леклото
· Познава правилата за изпълнение на първа и втора проба
· О бяснява технологичната последователност за изработване на еле
менти и детайли от облеклото
· О писва технологичната последователност за изработване на спортни
единични облекла и ансамбли
· Познава причините за възникване на конструктивни дефекти в
облеклото

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

 аботи с шевни машини и съоръжения за ВТО
Р
И звършва регулиране на машинния шев при необходимост
Променя параметрите на бодовите редове
И звършва гладене и термомеханично подлепване на детайлите при
необходимост
И зработва елементи и малки детайли от облеклото според модела
И зпълнява подготвителни операции при технологично изработване
И зпълнява монтажни операции при технологично изработване
И зпълнява довършителни операции при технологично изработване
О пределя режима на ВТО спрямо вида на текстилните материали
И зпълнява първа и втора проба
О тстранява дефекти в облеклото, установени при пробите

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да изработи облеклата, като спазва тех
нологичната последователност и изискванията за качество
· С пособен е да оформи окончателния вид на изделието за клиента
при спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на
труд за работа със съоръжения за ВТО

Средства за оценяване

Средство 1:
· П исмен изпит
Средство 2:
· И зпълнение на проект
Средство 3:
· Практическа задача

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Персонален компютър или лаптоп, достъп до интернет, кривка/
шаблон М 1:50, чертожни инструменти
За средство 3:
· Учебен кабинет по практика, чертожни линеали М 1:1, чертожни
инструменти, шевни машини и съоръжения
Критерии за оценяване

За средство 1:
· В ладее основните теоретични знания за: необходимите размерни
признаци за построяване на основните конструкции на спортни
единични облекла и ансамбли по поръчка и алгоритми за тяхно
то построяване; основните правила за снемане на готова кройка;
технологичната последователност за изработване на елементи на
облеклото и малки детайли; технологичната последователност на
операциите за изработване на спортни единични облекла и ансам
бли по поръчка
За средство 2:
· Проучва и изработва проект според изискванията на предварително
дефинирано задание – моделна разработка на спортен ансамбъл по
поръчка
За средство 3:
· И зработва качествено работни кройки за спортни единични облекла
и ансамбли по поръчка
· И зработва спортен ансамбъл по модел
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ЕРУ 12
Наименование на единицата

Изработване на официални единични облекла и ансамбли по поръчка

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Модист
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 12.1:

Конструира официални единични облекла и ансамбли по поръчка

Знания

·
·
·
·
·
·
·
·

Умения

· О
 размерява основните конструкции
· Построява мрежи на конструктивни чертежи за единични изделия
· Построява мрежи на конструктивни чертежи за съставните изделия
на официалния ансамбъл
· Прави необходимите изчисления
· Построява основните конструкции на единичните изделия
· Построява основните конструкции на съставните изделия на офи
циалния ансамбъл
· Видоизменя основните конструкции според снетите телесни изме
рения на клиента
· О формя контурни линии и линии от съединителни шевове на тех
нологично принадлежащи си детайли
· Прави проверки върху конструктивната основа и при необходимост
извършва корекции
· Разработва индивидуални/работни кройки с поставени центрове и
посока на основната нишка

Компетентности

· С
 пособен е да разработи самостоятелно индивидуални/работни
кройки на основните детайли на различни видове официални
единични облекла и ансамбли по поръчка с поставени центрове и
посока на основната нишка
· С пособен е точно да извърши корекции при необходимост

Резултат от учене 12.2:

Моделира официални единични облекла и ансамбли по поръчка

Знания

· Д
 ефинира правилата за трансформиране на основни конструктивни
чертежи и готови кройки
· Посочва методите за трансформиране на основни конструктивни
чертежи и готови кройки
· Дефинира геометричните правила за ротация на съставните еле
менти на модела при неговата геометрична разгъвка
· О писва геометричните правила за транслация на съставните еле
менти на модела при неговата геометрична разгъвка

Умения

· И
 збира конструктивна основа за силует на всяко изделие, съответ
стващ или незначително отличаващ се от модела
· Т рансформира свивки и променя нивото на основни конструктивни
линии според модела
· Разработва различни хоризонтални, вертикални или конфигурални
срязвания
· Прави драпировки, набори, чупки, фалти, плисета, плохи и др.
· Разработва различни вариантни решения за закопчаване
· Моделира върху основните конструкции на яки и ръкави
· Разработва вариантни решения за малки детайли (джобове, платки,
колани, щрифелки и др.) според модела
· О формя линии на технологично принадлежащи си детайли
· И звършва проверка на дължините по линиите на съединяване и
преходите на кривите
· Разработва производни детайли
· При необходимост разработва шаблон на детайлите
· Копира съставни и производни детайли

 писва видовете официални облекла
О
Посочва изчислителните методи за конструиране на облекла
О бяснява мулажния метод за конструиране на облекла
О писва изходните данни за оразмеряване на основните конструкции
Познава прибавките за свобода в зависимост от силуета
Дефинира формулите за оразмеряване на основните конструкции
О писва алгоритъма за построяване на основните конструкции
Познава различни компютърни системи за конструиране на облекла
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Компетентности

· С
 пособен е да оформи окончателно кройките на детайлите на офи
циални единични изделия и ансамбли по поръчка в съответствие
със зададения модел
· С пособен е самостоятелно да разработи модели със сложни гео
метрични форми

Резултат от учене 12.3:

Работи с готови кройки

Знания

· П
 ознава различните типоразмерни таблици
· З нае условните обозначения върху кройките
· О писва методиката за откопиране на готови кройки според размера

Умения

· О
 пределя размера на готовите кройки
· О ткопира кройките на всички детайли от лицев плат и хастар на
модела
· О тбелязва технологичните центрове и посоката на основната нишка
върху кройките на всички детайли от лицев плат и хастар
· Видоизменя конструктивни линии според снетите телесни измере
ния на клиента

Компетентности

· С
 пособен е да разчете и откопира готови кройки според снетите
телесни измерения на клиента
· С пособен е да направи точно корекции според снетите телесни
измерения на клиента

Резултат от учене 12.4:

Скроява официални единични облекла и ансамбли по поръчка

Знания

· И
 зброява начините за настилане според вида на материала
· О писва начините за настилане в зависимост от модела
· Посочва техническите условия при разполагане на кройки

Умения

· И
 збира начина за настилане според вида на материала и съобразно
модела на изделието
· Разполага индивидуалните/работните кройки, като следи за посоката
на основната нишка от кройката и основната нишка на текстилния
материал
· О тбелязва всички технологични центрове
· И зпълнява техническите изисквания за рационално разполагане
на кройките

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да скрои изделие и всички производни
и допълнителни детайли от подлепващ материал и хастар в съот
ветствие с техническите и технологическите изисквания

Резултат от учене 12.5:

Изработва официални единични облекла и ансамбли по поръчка

Знания

· О
 писва видовете шевни машини и предназначението им
· Познава видовете съоръжения за ВТО и предназначението им
· О писва необходимите приспособления, приложими при изпълнение
на технологичните операции
· О писва правилата и методите при скрояване на детайлите на об
леклото
· Познава правилата за изпълнение на първа и втора проба
· О бяснява технологичната последователност за изработване на еле
менти и детайли от облеклото
· О писва технологичната последователност за изработване на офи
циални единични облекла и ансамбли
· Познава причините за възникване на конструктивни дефекти в
облеклото

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

 аботи с шевни машини и съоръжения за ВТО
Р
И звършва регулиране на машинния шев при необходимост
Променя параметрите на бодовите редове
И звършва гладене и термомеханично подлепване на детайлите при
необходимост
И зработва елементи и малки детайли от облеклото според модела
И зпълнява подготвителни операции при технологично изработване
И зпълнява монтажни операции при технологично изработване
И зпълнява довършителни операции при технологично изработване
О пределя режима на ВТО спрямо вида на текстилните материали
И зпълнява първа и втора проба
О тстранява дефекти в облеклото, установени при пробите
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Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да изработи облеклата, като спазва тех
нологичната последователност, изискванията за качество и прави
лата за здравословни и безопасни условия на труд при работа със
съоръжения за ВТО

Средства за оценяване

Средство 1:
· П исмен изпит
Средство 2:
· И зпълнение на проект
Средство 3:
· Практическа задача

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Персонален компютър или лаптоп, достъп до интернет, кривка/
шаблон М 1:50, чертожни инструменти
За средство 3:
· Учебен кабинет по практика, чертожни линеали М 1:1, чертожни
инструменти, шевни машини и съоръжения
Критерии за оценяване

Средство 1:
· В ладее основните теоретични знания за: необходимите размерни
признаци за построяване на основните конструкции на официални
единични облекла и ансамбли по поръчка и алгоритми за тяхно
то построяване; основните правила за снемане на готова кройка;
технологичната последователност за изработване на елементи на
облеклото и малки детайли; технологичната последователност на
операциите за изработване на официални единични облекла и ан
самбли по поръчка
Средство 2:
· Проучва и изработва проект според изискванията на предварително
дефинирано задание – моделна разработка на официален ансамбъл
по поръчка
Средство 3:
· И зработва качествено работни кройки за официални единични
облекла и ансамбли по поръчка
· И зработва официален ансамбъл по модел

Специфична професионална подготовка за специалност „Бутикови облекла“ – трета степен
на професионална квалификация
ЕРУ 13
Наименование на единицата:

Моден маркетинг и реклама

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Модист
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 13.1:

Прилага принципите на модния маркетинг

Знания

· П
 осочва ролята и същността на модния маркетинг
· О писва изискванията за провеждане на маркетингово проучване
· Дефинира елементите на маркетинговия микс

Умения

· О
 съществява маркетингово проучване според поставените цели
· Преценява жизнения цикъл на продукта (ателието)
· О съществява дейности за модния маркетинг на ателието

Компетентности

· С
 пособен е да проучи пазара и да реализира маркетингова концеп
ция за развитието на модно ателие

Резултат от учене 13.2:

Прилага принципите на рекламата в модата

Знания

·
·
·
·

 писва същността и предназначението на рекламата
О
И зброява предимствата и недостатъците на рекламата
Посочва необходимостта от използване на реклама
И зрежда видовете реклама
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Умения

·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да подбере подходящ рекламен канал за популяризиране
на модното ателие

Резултат от учене 13.3:

Осъществява електронна търговия

Знания

· О
 писва същността на електронната търговия
· Познава етапите за реализиране на електронна търговия
· З нае нормативната уредба на електронната търговия в Република
България

Умения

· П
 рилага разнообразни методи за търсене в интернет
· И зползва различни способи за продажби в интернет
· И змерва ефективността на електронната търговия

Компетентности

· С
 пособен е да организира продажбите в електронния магазин на
модното ателие

Резултат от учене 13.4:

Координира дейността на модно ателие за бутиково облекло

Знания

· О
 писва значението на координирането и оперативния мениджмънт
· Посочва критерии и методи за избор на персонал
· И зброява основните способи за осъществяване на контрол върху
дейността

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е ефективно да планира и организира дейността на мод
но ателие за бутиково облекло, като контролира изпълнението на
продукти, използването на консумативи и дейността на персонала

Средства за оценяване

Средство 1:
· П исмен изпит
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен проблем
Средство 3:
· И зпълнение на проект – маркетингов план, рекламна кампания,
бизнес план за управление на ателие за бутиково облекло

 реценява какъв вид реклама да използва
П
И збира подходящ рекламен канал
Публикува реклама
О пределя икономическата ефективност на рекламата

 пределя вида на предлаганите услуги
О
П ланира броя на работните места
Разпределя задачите
Координира работата в ателието

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването
· Учебен кабинет
За средство 3:
· Персонален компютър или лаптоп, достъп до интернет
Критерии за оценяване

За средство 1:
· В ладее основни теоретични знания за: същността и ролята на
модния маркетинг; изискванията и етапите при маркетинговото
проучване; същността и етапите на реализиране на електронната
търговия; видовете реклама и рекламни канали; икономическата
значимост на рекламата за бизнеса.
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
описания проблем в зададения казус
За средство 3:
· Проучва и изработва проект според изискванията на предварително
дефинирано задание

ЕРУ 14
Наименование на единицата:

Изготвяне на проект за единични бутикови облекла, ансамбли и
колекции бутикови облекла

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Модист
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5
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Резултат от учене 14.1:

Познава анатомията и пропорциите на човешкото тяло

Знания

· О
 писва различните типове телосложения
· О бяснява принципите за изграждане на антропометрични стан
дартни таблици
· Н азовава водещите размерни признаци и допълнителните размерни
признаци
· О писва начина за снемане на размерните признаци
· О писва начина за определяне на междуразмерния и междуръстовия
интервал

Умения

· Р
 аботи с таблици, съдържащи типоразмерни стандарти
· Преценява съответствието между избрания типоразмер и целевата
група на проекта

Компетентности

· С
 пособен е да определи допълнителните размерни признаци в за
висимост от целевата група на проекта
· С пособен е да избере подходяща комбинация от типоразмери за
максимална удовлетвореност на клиентите с бутиково облекло

Резултат от учене 14.2:

Познава текстилните материали и тяхното приложение

Знания

· З
 нае видовете текстилни суровини
· Посочва видовете текстилни материали – основни, спомагателни
(дублиращи), помощни
· О писва свойствата и приложението на видовете текстилни мате
риали в облеклото
· И зброява асортимента на текстилните материали, използвани за
изработване на облекло

Умения

· И
 збира спомагателни материали съобразно основния текстилен
материал
· Подбира помощни материали съобразно основния текстилен материал
· Комбинира текстилни материали за изработване на бутиково облекло

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да избере подходяща комбинация от
основни, спомагателни и помощни текстилни материали за изра
ботване на бутиково облекло

Резултат от учене 14.3:

Спазва принципите за художествено оформяне на облеклото

Знания

· З
 нае историческите и съвременните стилове на облекло
· Посочва съвременните модни тенденции
· О писва законите и принципите за изграждане на обемно-простран
ствена композиция
· И зброява компонентите на композицията – форма, силует, линия,
пропорции на човешкото тяло, цвят и цветови съчетания
· О писва художествените изразители на композицията – симетрия,
асиметрия, равновесие, колорит, ритъм и метър
· Дефинира начините и средствата за изразяване на творческата идея
· И зброява начините и средствата за изработване на техническата
скица на бутиково единично облекло, ансамбъл и колекция бути
кови облекла

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да разработи скици на бутиково единично облекло,
ансамбъл и колекция бутикови облекла, като спазва принципите
за художествено оформяне на облеклото и при съобразяване със
специфичните особености на различните стилове на облекло

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен проблем
Средство 3:
· И зпълнение на проект

 формя цялостна обемно-пространствена композиция
О
И зобразява графично облечена фигура
Р исува модела в съответствие с творческата идея
Р исува детайли в облеклото и декоративни елементи
И зработва техническа скица на модела

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването
· Учебен кабинет
За средство 3:
· Персонален компютър или лаптоп, достъп до интернет, мострени
картели
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За средство 1:
· В ладее основните теоретични знания за: анатомията и пропорциите
на човешкото тяло; принципите за изграждане на антропометрични
стандартни таблици; видовете текстилни материали и тяхното при
ложение при изработване на облекло; принципите за художествено
оформяне на облеклото
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
описания проблем в зададения казус
За средство 3:
· Проучва и изработва проект според изискванията на предварително
дефинирано задание

ЕРУ 15
Наименование на единицата

Изработване на бутикови единични облекла, ансамбли и колекции
от бутикови облекла

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Модист
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 15.1:

Конструира единични бутикови облекла, ансамбли и колекция бути
кови облекла

Знания

·
·
·
·
·
·
·

Умения

· О
 размерява основните конструкции
· Построява мрежи на конструктивни чертежи за единични изделия
· Построява мрежи на конструктивни чертежи за съставните изделия
на бутиковия ансамбъл
· Прави необходимите изчисления
· Построява основните конструкции на единичните изделия
· Построява основните конструкции на съставните изделия на бути
ковия ансамбъл
· Видоизменя основните конструкции при необходимост
· О формя контурни линии и линии от съединителни шевове на тех
нологично принадлежащи си детайли
· Прави проверки върху конструктивната основа и при необходимост
извършва корекции
· Разработва индивидуални/работни кройки с поставени центрове и
посока на основната нишка

Компетентности

· С
 пособен е да разработи самостоятелно индивидуални/работни
кройки на основните детайли на различни видове бутикови единични
облекла и ансамбли с поставени центрове и посока на основната
нишка
· С пособен е да извърши точно корекции при необходимост

Резултат от учене 15.2:

Моделира единични бутикови облекла, ансамбли и колекция от бу
тикови облекла

Знания

· З
 нае правилата за трансформиране на основни конструктивни чер
тежи и готови кройки
· О писва методите за трансформиране на основни конструктивни
чертежи и готови кройки
· Дефинира геометричните правила за ротация на съставните еле
менти на модела при неговата геометрична разгъвка
· Посочва геометричните правила за транслация на съставните еле
менти на модела при неговата геометрична разгъвка

 писва видовете бутикови облекла и ансамбли
О
Посочва изчислителните методи за конструиране на облекла
О бяснява мулажния метод за конструиране на облекла
О писва изходните данни за оразмеряване на основните конструкции
Познава прибавките за свобода в зависимост от силуета
Н азовава формулите за оразмеряване на основните конструкции
О писва алгоритъма за построяване на основните конструкции

БРОЙ 37
Умения

Компетентности

Резултат от учене 15.3:
Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 15.4:
Знания
Умения

Компетентности
Резултат от учене 15.5:
Знания

ДЪРЖАВЕН
·
·
·
·

ВЕСТНИК
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 збира конструктивна основа в зависимост от силуета
И
Т рансформира основни свивки
Променя нивото на основни конструктивни линии при необходимост
Разработва различни хоризонтални, вертикални или конфигурални
срязвания
· Прави драпировки, набори, чупки, фалти, плисета, плохи и др.
· Разработва различни вариантни решения за закопчаване
· Моделира върху основните конструкции на яки и ръкави
· Разработва вариантни решения за малки детайли (джобове, платки,
колани, щрифелки и др.) според проекта
· О формя линии на технологично принадлежащи си детайли
· И звършва проверка на дължините по линиите на съединяване и
преходите на кривите
· Разработва производни детайли
· Разработва шаблон на детайлите при необходимост
· Копира съставни и производни детайли
· С пособен е да оформи окончателно кройките на детайлите на бу
тикови единични изделия и ансамбли според проекта
· С пособен е самостоятелно да разработи модели със сложни гео
метрични форми
Работи със стандартни кройки
· И зброява водещите размерни признаци
· О писва допълнителните размерни признаци
· З нае прибавките за свобода в зависимост от силуета
· Дефинира правилата и методите за трансформиране на стандартни
кройки
· О ткопира стандартни кройки на основните детайли на единични
облекла/ансамбли и на съответните им допълнителни детайли – джо
бове, колани, подплати и др.
· О тбелязва всички технологични центрове и посоката на основната
нишка върху всички откопирани кройки
· Прави корекции на стандартните кройки в зависимост от допълни
телните размерни признаци
· О формя контурни линии и линии от съединителни шевове на тех
нологично принадлежащи си детайли
· С пособен е да извърши самостоятелно корекции на стандартните
кройки в зависимост от допълнителните размерни признаци и мо
делиране на стандартните кройки в зависимост от проектираните
модели за бутикови единични облекла и ансамбли
· С пособен е самостоятелно да изработи комплект работни кройки
за избраните според целевата група типоразмери
Скроява единични бутикови облекла и ансамбли
· И зброява начините за настилане според вида на материала
· И зброява начините за настилане в зависимост от модела
· Посочва техническите условия при разполагане на кройки
· И збира начина за настилане според вида на материала и съобразно
модела на изделието
· Разполага работните кройки, като съвпада посоката на основната
нишка от кройката с основната нишка на текстилния материал
· О тбелязва всички технологични центрове
· И зпълнява техническите изисквания за рационално разполагане
на кройките
· С пособен е самостоятелно да скрои единично бутиково облекло и
бутиков ансамбъл в съответствие с техническите и технологиче
ските изисквания
Изработва единични бутикови облекла, ансамбли и колекция от бу
тикови облекла
· Посочва видовете шевни машини и тяхното предназначение
· З нае основните механизми и принципа на действие на основните
видове шевни машини
· О писва видовете машинни шевове и тяхното приложение
· Познава видовете съоръжения за ВТО и тяхното предназначение
· О писва технологичната последователност на изработване на бути
ково единично облекло и ансамбъл
· З нае варианти за изпълнение на технологичните операции в зави
симост от модела
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 аботи с различните видове шевни машини
Р
Регулира параметрите на бодовите редове
И звършва регулиране на машинния шев при необходимост
И зпълнява технологичната последователност за изработване на
основни и допълнителни детайли на единично бутиково облекло
и ансамбъл
И зпълнява подготвителни операции при технологично изработване
И зпълнява монтажни операции при технологично изработване
И зпълнява довършителни операции при технологично изработване
О пределя режима на ВТО спрямо вида на текстилните материали
И звършва гладене и термомеханично подлепване на детайли при
необходимост

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да изработи единично бутиково облекло
и бутиков ансамбъл в съответствие с изискванията за качество на
готовото изделие и при спазване на изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит
Средство 2:
· И зпълнение на проект
Средство 3:
· Практическа задача

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Персонален компютър или лаптоп, достъп до интернет, кривка/
шаблон М 1:50, чертожни инструменти
За средство 3:
· Учебен практически кабинет, чертожни линеали М 1:1, чертожни
инструменти, шевни машини и съоръжения
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее основните теоретични знания за: необходимите размерни
признаци за построяване на основни конструкции на бутикови еди
нични облекла и ансамбли и алгоритми за тяхното построяване;
основните правила за откопиране на стандартни кройки; основните
правила за корекции на стандартни кройки в зависимост от допъл
нителните размерни признаци; технологичната последователност за
изработване на елементи на облеклото и малки детайли; техноло
гичната последователност на операциите за изработване на бутикови
единични облекла и ансамбли
За средство 2:
· Проучва и изработва проект според изискванията на предварително
дефинирано задание – моделна разработка на бутиков ансамбъл
За средство 3:
· И зработва качествено работни кройки за бутикови единични об
лекла и ансамбли
· И зработва бутиков ансамбъл по модел

Обща професионална подготовка за четвърта степен на професионална квалификация – спе
циалност „Моден консултант“
ЕРУ 16
Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Модист
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 16.1:

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

· П
 ознава в детайли разпоредбите за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд
· Познава основните елементи на организацията за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд
· Познава в детайли рисковете за здравето и безопасността при из
вършваната трудова дейност и при трудовите дейности, свързани с
конкретната професионална квалификация
· Познава в детайли необходимите мерки за защита и знаци и сигнали
за безопасност и здраве при работа
· Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите
по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд

Умения

· К
 онтролира процеса по изготвяне на инструкции за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд
· О рганизира извършването на трудовите дейности при спазване на
нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и без
опасни условия на труд
· И звършва контрол (при необходимост) на изпълнението на тру
довите дейности при спазване на разпоредбите за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд
· И нструктира работещите по правилата за осигуряване на здраво
словни и безопасни условия на труд
· Разпознава рисковете за здравето и безопасността при различни
трудови дейности
· И зползва знаците и сигналите за безопасност и здраве при работа

Компетентности

· У
 частва в създаването на организация за осигуряване на безопасни
условия на работа
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
· Предприема мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване
на рисковете за здравето и за безопасност на работното място при
различните трудови дейности

Резултат от учене 16.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на преван
тивна дейност по опазване на околната среда

Знания

· П
 ознава разпоредбите за опазване на околната среда при конкрет
ната трудова дейност
· Познава в детайли рисковете от замърсяване на околната среда при
конкретната трудова дейност и при свързаните трудови дейности
· О писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на
опасни продукти

Умения

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

Компетентности

· У
 частва в разработването на правила за опазване на околната среда
· С леди за спазване на изискванията и правилата за опазване на
околната среда

Резултат от учене 16.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

· П
 ознава нормативните разпоредби за осигуряване на аварийна
безопасност
· Познава в детайли основните изисквания за осигуряване на ава
рийна безопасност
· О бяснява стъпките за действия при аварии и аварийни ситуации
· О бяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
· Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

· И
 зползва терминологията за описване на аварийните ситуации
· С ъздава организация за осъществяване на контрол по спазване
мерките за пожарна и аварийна безопасност
· Координира действията на работния екип при аварии и опасни
ситуации
· Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време
на работа
· О казва първа помощ на пострадали при авария
· И зброява основните рискове, които могат да доведат до аварии и
аварийни ситуации
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Компетентности

· О
 рганизира овладяването на възникнал пожар и/или авария в съ
ответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна
и аварийна безопасност
· А ктуализира вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна
безопасност

Средства за оценяване:

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

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

За средство 1:
· В ладее теоретични знания за: хигиенните норми; здравословните
и безопасни условия на труд на работното място; превантивната
дейност за опазване на околната среда; овладяването на аварийни
ситуации и оказването на първа помощ на пострадали
За средство 2:
· И збира бързо най-адекватното поведение при зададената рискова
ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на
първа помощ

ЕРУ 17
Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Модист
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 17.1:

Познава основите на икономиката и предприемачеството

Знания

· О
 писва същността на предприемачеството
· О бяснява принципите на предприемаческата дейност
· Посочва видовете предприемачески умения

Умения

· П
 роучва предприемаческите процеси, свързани с дейността му
· А нализира практически примери за успешно управление на дей
ността на организацията

Компетентности

· Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 17.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

· П
 осочва характеристиките на предприемаческото поведение
· И зрежда видовете предприемаческо поведение
· О писва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение

Умения

· П
 рилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
· И дентифицира нови пазарни възможности
· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване
на работата

Компетентности

· С
 пособен е да предложи решение за оптимизиране на трудовите
дейности

Резултат от учене 17.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

· И
 зброява основните елементи на бизнес плана
· О писва изискванията и етапите при разработване на бизнес план
· Посочва факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

· А
 нализира възможностите за развитие на дейността на дадена
организация
· Прилага изискванията за разработване на бизнес план

Компетентности

· В екип разработва проект на бизнес план
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Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Разработване в екип на бизнес план по предварително дефинирано
задание

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

За средство 1:
· В ладее основните теоретични постановки в областта на предприе
мачеството
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 според изискванията на
предварително дефинираното задание

ЕРУ 18
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 18.1:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 18.2:
Знания

Умения

Компетентности
Средства за оценяване:

Икономика
5
5
Модист
4 – 5
4 – 5
Познава основите на пазарната икономика
· О писва общата теория на пазарната икономика
· З апознат е с основните икономически проблеми
· Посочва ролята на държавата в пазарната икономика
· И зброява видовете икономически субекти в бизнеса
· О риентира се относно функциите на различните икономически
субекти
· И нформира се за успешни практически примери за управление на
различни бизнес начинания
· С пособен е да идентифицира успешни практически примери за
управление на бизнес начинания
Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
· Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
· Д ефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба,
рентабилност и др.
· О писва същността на елементите на маркетинговия микс – продукт
(услуга), цена, дистрибуция, промоция
· Посочва същността на елементите на промоционалния/комуника
ционния микс – публичност, реклама, лични продажби, насърчаване
на продажбите, връзки с обществеността
· О бяснява икономически понятия в контекста на дейността на фир
мата/предприятието
· Разработва маркетингова стратегия на предприятие за постигане
на максимални финансови резултати съобразно качествения и ко
личествения капацитет
· И зготвя рекламни послания за изграждане и поддържане на поло
жителна представа у целевата група към предлаганите продукти
или услуги
· С пособен е да анализира икономическите принципи в контекста на
производствената дейност на дадено предприятие и да дава препоръки
Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· И зготвяне на маркетингова стратегия, насочена към зададен тип
целева група
Средство 3:
· И зготвяне на рекламно послание по зададени цел, бюджет и рек
ламен канал
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Условия за провеждане на оце За средства 1, 2 и 3:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
· В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време, като са съобразени харак
теристиките на конкретния тип целева група
За средство 3:
· В изготвеното рекламно послание присъстват името на рекламода
теля, кратко описание на предложението, подтик за покупка, данни
за контакт с рекламодателя; изтъкнати са качеството на услугата
и нейните предимства пред конкурентните

ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за всички професии от професио
налното направление
ЕРУ 19
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 19.1:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 19.2:
Знания

Умения

Компетентности
Средства за оценяване:

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
4
4
Модист
4 – 5
4 – 5
Използва информационни и комуникационни технологии в дейността си
· Изброява основните съвременни информационни и комуникационни
технологии
· Посочва начините за създаване на различни формати цифрово
съдържание
· И зрежда начини за съхранение на цифрова информация на различни
електронни носители
· О писва възможностите на услугите електронна поща, онлайн па
заруване и плащане
· И зброява специализирани софтуерни програми в областта на модата
· О бработва информация с ИКТ
· С ъздава различни формати цифрово съдържание
· Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
· И зползва електронна поща
· С поделя файлове
· И зползва електронни услуги, като онлайн пазаруване и плащане
· С пособен е да използва самостоятелно информационни и комуни
кационни технологии в дейността си
Решава проблеми при работа с ИКТ
· Посочва начините за решаване на рутинни проблеми при използване
на цифрови технологии
· И зброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна
система и друг софтуер
· О писва възможностите за актуализиране на дигиталните си ком
петентности
· И зползва 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 казуси
· С пособен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възник
нал при работа с ИКТ
Средство 1:
· И зпълнение на задача, свързана със: споделянето на файл в ин
тернет пространството; намирането на информация в интернет по
зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане; редакцията
и оформлението на цифрово съдържание
Средство 2:
· Изпълнение на задача, свързана със: инсталирането, преинсталирането
и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
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Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен/компютърен кабинет
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Критерии за оценяване:

За средства 1 и 2:
· 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 20
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 20.1:
Знания

Организация на работния процес
5
5
Модист
4 – 5
4 – 5
Организира работния процес
· Посочва видовете организационни структури
· О писва методи за нормиране на работния процес
· Познава нормативните документи, свързани с професията
· Дефинира процеса на планиране на ресурси, свързани с работния
процес
Умения
· П ланира работния процес
· С ъставя график на работните задачи
· С пазва основните нормативни актове, свързани с професията
Компетентности
· С пособен е ефективно да организира работния процес
Резултат от учене 20.2:
Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
Знания
· О писва видовете трудови дейности
· Посочва изискванията за качествено изпълнение на трудовите дейности
· И зброява начините за организация на дейностите в работния процес
Умения
· О рганизира трудовите дейности
· С пазва етичните норми на поведение
· Участва в изграждането на ефективна работна среда
Компетентности
· С пособен е ефективно да планира и разпределя трудовите дейности,
като поддържа етична работна среда
Средства за оценяване:
Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
· Дефинира теоретични понятия при организацията на работния процес
За средство 2:
· Дефинира теоретични понятия при разпределението на дейностите
в работния процес

ЕРУ 21
Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Модист
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 21.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

· П
 осочва отделните длъжности в екипа
· О писва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа
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Умения

· С
 пазва йерархията в екипа
· О съществява комуникация в екипа

Компетентности

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

Резултат от учене 21.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

·
·
·
·

Умения

· В
 оди делова комуникация – писмена и устна
· Предоставя необходимата информация за удовлетворяване изисква
нията на клиентите
· И збягва конфликтни ситуации
· С ъдейства за решаване на конфликтни ситуации

Компетентности

· П
 ровежда ефективна устна и писмена комуникация с колеги и
клиенти, спазвайки изискванията за делово общуване

Резултат от учене 21.3:

Владее чужд език по професията

Знания

· П
 ознава основната професионална терминология на чужд език
· И зброява източници за информация в професионалната област на
чужд език
· И зрежда основните области на приложимост на чужд език по
професията

Умения

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

Компетентности

· В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява кому
никация по професионални теми

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Провеждане на разговори на професионални теми

 писва етичните норми в комуникацията
О
И зрежда правилата за вербална и невербална комуникация
Посочва адекватното поведение при конфликт
И зброява правилата и изискванията за делова кореспонденция

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

За средство 1:
· Демонстрира задълбочени знания относно ефективното общуване
в работна среда. Владее чужд език по професията
За средство 2:
· Провежда разговори по професионални теми на чужд език

ЕРУ 22
Наименование на единицата:

Материалознание

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Модист
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 22.1:

Познава видовете текстилни материали и тяхното приложение в
производството на облекло

Знания

· О
 писва класификацията на текстилните влакнести материали
· Познава общите свойства на текстилните влакна – геометрични,
физични и механични
· Познава основните етапи и технологични процеси за производство
на прежди, шевни конци, тъкани, плетива и нетъкани текстилни
материали
· Познава технологичните процеси при облагородяване на платовете
· З нае видовете текстилно багрене
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Умения

· К
 ласифицира текстилните влакна в зависимост от произхода, начина
на получаване и химичния им състав
· И зразява зависимостта между различни единици за определяне на
линейната плътност на влакната
· О писва строежа на тъканите, плетивата и нетъканите текстилни
материали
· И зобразява първични и производни сплитки
· И зобразява основните видове плетки

Компетентности

· С
 пособен е да направи самостоятелно анализ на площни изделия
· С пособен е да определи областите на приложение на текстилните
материали в зависимост от техните конструкционни особености

Резултат от учене 22.2:

Познава свойствата на текстилните материали

Знания

· З
 нае геометричните, физико-механичните, естетичните и хигиенните
свойствата на платовете
· Познава експлоатационните качества на текстилните площни изде
лия – поведение при пране, химическо чистене и гладене
· З нае параметрите на процеса на влаго-топлинно обработване
· Познава критериите за комфорт при носене и при поддържане на
облеклото

Умения

· И
 зползва площната маса за съпоставяне на масите на платове с
различни широчини
· С ъпоставя коефициентите на драпируемост на различни по състав
текстилни материали
· О писва връзката между свойствата на платовете и предназначението
и потребителските качества на шевните изделия

Компетентности

· С
 пособен е да определи режимите на влаго-топлинна обработка в
зависимост от физико-механичните свойства на платовете
· Препоръчва текстилни площни изделия за конкретен модел на об
лекло в зависимост от свойствата на текстилните материали

Резултат от учене 22.3:

Подбира основни и спомагателни материали

Знания

· П
 ознава класификацията на платовете в зависимост от състава и
предназначението
· З нае асортимента на тъканите с битово предназначение, плетивата,
помощните и спомагателните материали

Умения

· К
 ласифицира платовете в зависимост от състава и естетичното им
оформяне
· О пределя предназначението на плата в зависимост от състава и
структурата му
· Подбира подходящи основни, помощни и спомагателни материали

Компетентности

· С
 пособен е да подбере оптимална широчина на плата в зависимост
от вида на облеклото
· С пособен е да разработи проект за подбор на платове и материали
за даден вид облекло според дизайна, конструктивните особености
и предназначението

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен проблем
Средство 3:
· И зпълнение на проект за подбор на платове и материали за даден
вид облекло

Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
За средство 3:
· Персонален компютър или лаптоп, достъп до интернет, мострени
картели
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее основните теоретични знания за:
· о бщите свойства на текстилните влакна – геометрични, фи
зични и механични
· о сновните етапи и технологични процеси за производство на
прежди, шевни конци, тъкани, плетива и нетъкани текстилни
материали
· с войствата на площните текстилни площни изделия
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· а
 сортимента на тъканите с битово предназначение, плетивата,
помощните и спомагателните материали
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
описания проблем в зададения казус
За средство 3:
· Проучва и изработва проект според изискванията на предварително
дефинирано задание

Специфична професионална подготовка за специалност „Моден консултант“ – четвърта
степен на професионална квалификация
ЕРУ 23
Наименование на единицата:

Изготвяне на проект по модел на клиента

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Модист
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 23.1:

Познава анатомията и пропорциите на човешкото тяло

Знания

·
·
·
·

Умения

· С
 нема необходимия брой телесни измерения
· Попълва индивидуална таблица на клиента със снетите телесни
измерения
· Преценява съответствието между телосложението на клиента и
избрания модел

Компетентности

· С
 пособен е да снеме необходимите размерни признаци и телесни
измерения в зависимост от вида и модела на облеклото
· С пособен е обосновано да препоръча промени в модела на облек
лото във връзка с телосложението на клиента

Резултат от учене 23.2:

Избира текстилните материали за изработване на конкретно облекло

Знания

· П
 осочва видовете текстилни суровини
· Познава видовете текстилни материали – основни, спомагателни
(дублиращи), помощни
· О писва свойствата и приложението на видовете текстилни мате
риали в облеклото
· И зброява асортимента на текстилните материали, използвани за
изработване на облекло

Умения

· П
 реценява съответствието между дадения модел и избрания от
клиента основен текстилен материал
· И збира спомагателни и помощни материали в съответствие с ос
новния текстилен материал
· Консултира клиента в избора на текстилни материали, които да
съответстват на вида и избрания модел на поръчаното облекло

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да избере подходяща комбинация от
основни, спомагателни и помощни текстилни материали за изра
ботване на облекло
· Предлага обосновано на клиента промяна в модела на облеклото
във връзка с предоставения от него текстилен материал

Резултат от учене 23.3:

Следва принципите за художествено оформяне на облеклото

Знания

· З
 нае историческите и съвременните стилове на облекло
· О писва законите и принципите за изграждане на обемно-простран
ствена композиция
· И зброява компонентите на композицията – форма, силует, линия,
пропорции на човешкото тяло, цвят и цветови съчетания

 писва различните типове телосложения
О
И зброява класификацията на фигурите според осанката
И зрежда видовете размерни признаци и телесни измерения
О писва начина за снемане на размерните признаци и телесни из
мерения
· Знае последователността на записване на снетите размерни признаци
и телесни измерения
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· О
 писва художествените изразители на композицията – симетрия,
асиметрия, равновесие, колорит, ритъм и метър
· Посочва начините и средствата за изразяване на творческата идея
· И зброява начините и средствата за изработване на техническата
скица на модела
Умения
· О формя цялостна обемно-пространствена композиция
· И зобразява графично облечена фигура
· Р исува модела в съответствие с творческата идея
· Р исува детайли в облеклото и декоративни елементи
· И зработва техническа скица на модела
Компетентности
· С пособен е да разработи художествена и техническа скица на модела,
като спазва принципите за художествено оформяне на облеклото
· С пособен е да разработи съвременни модели на облекло, като из
ползва специфичните особености на различните стилове
Средства за оценяване:
Средство 1:
· П исмен изпит
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен проблем
Средство 3:
· И зпълнение на проект
Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
За средство 3:
· Персонален компютър или лаптоп, достъп до интернет, мострени
картели
Критерии за оценяване:
За средство 1:
· В ладее основните теоретични знания за: анатомията и пропорции
те на човешкото тяло; снемане на размерни признаци и телесни
измерения; видовете текстилни материали и тяхното приложение
при изработване на облекло; принципите за художествено оформяне
на облеклото
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
описания проблем в зададения казус
За средство 3:
· Проучва и изработва проект според изискванията на предварително
дефинирано задание

ЕРУ 24
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 24.1:
Знания
Умения

Компетентности
Резултат от учене 24.2:
Знания

Продукти и услуги в модата
5
5
Модист
4 – 5
4 – 5
Съобразява тенденциите в модата
· Познава историята на модата
· И дентифицира принципите за създаване на модно облекло, линия,
колекция, гардероб
· И нтерпретира съвременните тенденции в модата
· Подпомага изграждането на личен стил на клиента
· С ъздава базов гардероб на клиента
· Проектира визии или ансамбъл
· С пособен е да проектира облекло според изискванията на клиента
и съобразно модните тенденции
Предлага продукти и услуги
· Познава тенденциите, свързани с модата, производството, търго
вията и услугите
· Познава продуктовата листа
· О писва предлаганите стоки и услуги
· З апознат е с фирмената политика по отношение на предлаганите
стоки и услуги
· Познава характеристиките на предлаганите продукти
· Посочва потребителската стойност на предлаганите продукти
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Умения

· П
 роучва желанията на клиента
· Подбира артикули, удовлетворяващи в максимална степен нуждите
на клиента
· С ъобразява търсения артикул според неговия жизнен цикъл
· Т ълкува модни тенденции
· О пределя стилове в съответствие с физически пропорции и модни
тенденции
· Проверява съответствието между желан и постигнат резултат с
оглед на модната визия
· О рганизира поддръжката на облеклата в обекта

Компетентности

· С
 пособен е да предложи стоки и услуги в съответствие с изисквания
та на клиента и фирмената политика, като проявява креативност
и индивидуален подход

Резултат от учене 24.3:

Осъществява дейности по реализиране на продажба

Знания

· П
 ознава правилата на продажбената комуникация
· Посочва техниките за активно изслушване на клиента
· О бяснява начините за ефективно презентиране на продуктите и
услугите
· З апознат е с изискванията за провеждане на анкета

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да определи икономически обоснована и разумна цена
на конкретните стоки/услуги с цел реализиране на продажба

Средства за оценяване:

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

 зслушва търсенето на клиента
И
Провежда анкета на клиента
С електира изделия – облекла, допълнения и аксесоари
Подбира цветове, материи и размери
Попълва заявка за продажба на продукт или услуга
И зчислява цена на желания продукт или услуга

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

За средство 1:
Владее теоретичните знания за:
· Х арактеристиките на продуктите и услугите
· Е фективно предлагане на продукти и услуги
· Техниките за ценообразуване
· Условията за поддръжка на облеклата
· Дейностите по обслужването на клиента след продажбата
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разреша
ване на проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ 25
Наименование на единицата:

Маркетинг, реклама, мърчандайзинг

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Модист
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 25.1:

Познава същността на маркетинговия микс

Знания

· П
 осочва икономическите и психологическите фактори в основата
на поведението на купувача
· О писва основните принципи на търговията на дребно
· И зброява методите за въздействие върху решението на купувача
· Познава елементите (променливи) на маркетинг микса

Умения

·
·
·
·

 ъбира информация за продажбите на продукти и услуги
С
Подготвя материали за извършване на маркетингови проучвания
С ъздава маркетинг концепция за моден продукт и/или линия
Прилага подходите за разработване на целевия пазар
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Компетентности

· С
 пособен е да прилага успешно маркетингови методи за сегменти
ране, таргетиране и позициониране

Резултат от учене 25.2:

Избира рекламни и комуникационни канали

Знания

· И
 зброява актуалните продукти и услуги в модния бранш
· Посочва видовете реклами
· О писва спецификите на комуникационните канали за разпростра
нение на рекламата
· Посочва характеристиките на успешната реклама

Умения

· И
 збира подходящи комуникационни канали
· И зползва новите технологии за реклама, комуникация и електронна
търговия
· О рганизира дейности за рекламна кампания и събития
· Проектира рекламни материали за различни медии

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да избере и използва подходящи рек
ламни канали

Резултат от учене 25.3:

Прилага техниките на мърчандайзинга

Знания

· П
 осочва техниките за позициониране на продуктите, дизайн и раз
положение на материалите
· И зброява фактори, определящи поведението на клиента

Умения

·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да изгради облика на конкретен продукт или услуга и
да помогне за налагането му на пазара

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· И зработва проект по предварително задание

 рогнозира тенденциите
П
П ланира нива на запасите
С леди изпълнението на продажбите
А нализира фактори, определящи поведението на купувача и клиента
Контролира дейностите по подредбата на продукти
Контролира запасите и доставките
Проектира витрина и изложбено пространство

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

За средство 1:
Владее теоретичните знания за:
· М аркетинг микса и прилагане на стратегии
· Рекламата и модата
· Комуникационни канали за реклама и изграждане на връзка
с клиентите
· Методи, техники и действия, целящи да подпомогнат попу
ляризирането и продажбата на даден продукт
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разреша
ване на проблема в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· И зработва проект на реклама за медия/дизайн на витрина
според изисквания на предварително дефинираното задание

ЕРУ 26
Наименование на единицата:

Организация и управление на процесите

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Модист
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 26.1:

Планира работния процес и дейността по консултиране
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Знания

· П
 ознава модната индустрия
· О писва работния процес и дейностите в производството и търго
вията на модни продукти
· З апознат е с принципите на модната консултация

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· О
 тговорно и самостоятелно планира дейности по консултации и
търговия на модни продукти

Резултат от учене 26.2:

Организира работата на екипа

Знания

· П
 осочва изискванията при проектиране на облекла и ансамбли в
съответствие с конкретната фигура
· О писва планирането на ресурсите, свързани с работния процес
· Познава изискванията за приемане, съхранение, производство и
поддръжка на текстилни и шивашки продукти и материали
· О писва ролята на дизайнера, коафьора, гримьора и фотографа
· И зброява начини за съставяне на графици

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да координира работата на екипа съвместно с дизай
нер, коафьор, гримьор, фотограф с цел удовлетворяване нуждите
на клиента

Средства за оценяване:

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

 ъставя графици за консултации
С
Разработва визии и гардероб
С леди за наличности и асортименти
П ланира дейностите, свързани с осигуряване на безопасни условия
за съхранение
· П ланира дейностите, свързани с реализация на модни продукти

 одготвя график за работата на екипа
П
Координира дейността на дизайнера, коафьора, гримьора и фотографа
Провежда анкети с клиенти
О сигурява правилно съхранение, предлагане и аранжиране на про
дукти и материали
· И нструктира екипа за консултиране на клиентите
· О рганизира работното пространство
· О тговаря за осигуряване на нормалното протичане на работните
процеси

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

За средство 1:
Владее теоретичните знания за:
· Организация и управление на процесите самостоятелно и в екип
· П ланиране на дейности, като модни консултации, производ
ство на облекло и търговия с модни продукти
За средство 2:
· А даптира новостите и ги прилага в съответния контекст и
задание
· Проявява гъвкавост при използване на канали за комуникация
с клиенти и доставчици

4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в
учебни кабинети, а по практика – в учебни
работилници или в реална работна среда
(базови обекти и предприятия) при предвари
телно сключени договори. Материалната база
следва да бъде в съответствие с изискванията
на действащите нормативни актове.
4.1. Учебен кабинет по теория
В учебен кабинет се провежда обучението
по теория на професията.
· О сновно оборудване – учебни маси, сто
лове, учебна дъска, маса за изработване
на основни кройки, компютри (лаптопи/
таблети), проектори, интернет.

· П
 омощно оборудване – маркери, чертож
ни инструменти, хартия за изработване
на основните кройки, шивашки метър,
линеал, ножица, кош за отпадъци.
· Учебни пособия – кукли (манекени) с
регулиращи се размери, картели с мостри
на основни, помощни и спомагателни
материали за съответната специалност,
списания с готови кройки, мултимедий
ни продукти и филми за технологичната
последователност на изработване на
различни видове облекла и начина на
работа, комплект учебни материали по
всички изучавани предмети.
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4.2. Учебен кабинет по практика
В учебен кабинет по практика се провежда
обучението по практика на професията.
· О сновно оборудване – маса и столове за
клиенти, отделение за проба на облеклото
с огледало за цял ръст, маса за разра
ботване на работни кройки/шаблони,
компютри (лаптопи/таблети), интернет.
· Помощно оборудване – списания с мо
дели и к ройк и, нож ица, кож у харско
ножче, шивашки метър, креда, четка за
почистване от креда, линеал, молив за
чертане, ръчни игли, бодец за почиства
не от конци, карфици, напръстник, съд
за вода, четки и кошчета за почистване
на работното място, картони-поръчка,
листове за скициране.
· Учебни пособия – кукли (манекени) с
регулиращи се размери, картели с мостри
на основни, помощни и спомагателни
материали за съответната специалност,
списания с модели и кройки, комплект
учебни материали по всички изучавани
предмети.
4.3. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обуче
нието по практика на професията.
Те се оборудват с машини, съоръжения, кът
за клиенти и със съответните пособия съоб
разно усвояваната професия и специалности.
Учебните работилници трябва да осигуряват
работни места за всички обучаеми и едно
работно място за обучаващия.
· Работното място на обучавания е в съ
ответствие с нормативите за извършване
на съответната дейност и методическите
изисквания. За работно място се счита
площта, върху която се намират: маши
ни, съоръжения и инвентар, необходими
за работа. При разполагането на работ
ните места се спазват изискванията за
осветеност, необходим работен фронт и
функционална близост с необходимите
суровини и материали.
Оборудването на учебната работилница
следва да е в съответствие с дейностите, които
ще се извършват в нея, видовете технологич
ни процеси, ергономичните и естетичните
изисквания.
· О сновно оборудване – за изработване на
облекло от тъкани и плетени материа
ли – шкафове или хранилище за основни
и помощни материали, кроячна маса за
скрояване на изделие, щендер за основни
кройки, кукли-манекени, работна маса за
извършване на ръчни операции, грайфер
ни и верижни шевни машини, гладачна
маса, парна ютия, електрическа ножица
за кроене и устройство за заточване на
ножа, щендер за окачване на готови из
делия, обикновена ютия (без пара), кът
за клиента, оборудван с маса и стол.
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· П
 омощно оборудване – списания с готови
кройки, ножица, кожухарско ножче, ши
вашки метър, креда, четка за почистване
от креда, линеал, молив за чертане, ръчни
игли, машинни игли, резервни части за
шевните машини, шило, бодец за почист
ване от конци, карфици, напръстник, съд
за вода, тампон за омокряне, шаблони
за пречупване на детайли, пашпалер за
веревна лента, четки и кошчета за по
чистване на работното място, картонипоръчка, листове за скициране.
· И нструменти – отвертка, клещи, пинсе
та, приспособление за вдяване на конец,
приспособления за разшиване и за ръчно
прорязване, приспособление за стригане.
5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните пред
мети или модули от общата професионална
подготовка имат лица с висше образование
по съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професио
налната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професио
налните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица
без висше образование и без професионална
квалификация „учител“, ако са придобили
професионална квалификация по съответната
специалност при условията и по реда на Закона
за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуали
зиране на професионалните знания, умения
и компетентности.
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ИНСТРУКЦИЯ № І-4
от 7 април 2020 г.

за достъпа на Държавна агенция „Национална
сигурност“ до информационните фондове на
Министерството на образованието и науката
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се регламенти
ра достъпът на Държавна агенция „Национал
на сигурност“ (ДАНС) до информационните
фондове на Министерството на образованието
и науката (МОН).
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(2) Достъпът по ал. 1 се извършва с цел
осъществяване на възложените със закон
дейности на ДАНС.
Чл. 2. (1) Общото ръководство и контрол
по осигуряване на достъп на ДАНС до инфор
мационни фондове на МОН се осъществяват
от министъра на образованието и науката и
от председателя на ДАНС.
(2) Държавна агенция „Национална сигур
ност“ и МОН си оказват експертна и техни
ческа помощ при осигуряване на достъпа до
информационни фондове на МОН.
Чл. 3. Ползването на информация от ин
формационни фондове на МОН от ДАНС
се извършва при спазване на действащото в
страната законодателство и вътрешноведом
ствените актове на МОН и ДАНС.
Раздел ІІ
Достъп до информационни фондове
Чл. 4. (1) Министерството на образованието
и науката осигурява достъп за справочна дей
ност в автоматизираните си информационни
фондове от автоматизирани работни места
(АРМ) на ДАНС, както следва:
1. регистър за документите за завършено
основно образование, средно образование
и/или степен на професионална квалификация;
2. регистър на завършилите студенти и
докторанти;
3. регистър на всички действащи и пре
къснали студенти и докторанти по степени на
обучение и по професионални направления;
4. национална електронна информационна
система за предучилищното и училищното
образование (НЕИСПУО);
5. информация за движение на децата и
учениците.
(2) Достъпът до информационните фон
дове на МОН се предоставя на ДАНС с цел
извършване на справочна дейност.
(3) За координиране на дейностите по
осигуряване на достъпа на ДАНС до инфор
мационните фондове на МОН се създават
точки за контакт, които са специализирана
дирекция „Сигурност“ на ДАНС (СДСДАНС)
и дирекция „Информационни и комуника
ционни технологии“ в МОН с определени
служители за връзка.
(4) Достъпът до информационните фондове
на МОН се осъществява чрез виртуална частна
мрежа (VPN защитена връзка).
Чл. 5. (1) Справочната дейност от служите
ли на ДАНС в информационните фондове на
МОН се осъществява от АРМ, разположени
в помещенията на ДАНС, при спазване на
утвърдените от МОН правила за всеки ин
формационен фонд на МОН.
(2) Техническите правила за осъществяване
на справочна дейност по ал. 1 се определят от
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съвместна заповед на министъра на образо
ванието и науката и председателя на ДАНС.
(3) Автоматизираните работни места по
ал. 1 се администрират от специално опре
делени системни администратори на ДАНС.
(4) Автоматизираните работни места по
ал. 1 се използват в ДАНС единствено за
целите на справочната дейност, предмет на
тази инструкция, и не могат да се използват
за достъп до интернет или други мрежи.
Чл. 6. (1) Правата за достъп до данните
за справочна дейност до информационните
фондове на МОН за потребители на ДАНС
се предоставят от служители, определени от
министъра на образованието и науката, след
получаване на писмено искане, подписано от
директора на СДСДАНС. Служителите на
ДАНС, които ще извършват справочна дей
ност в информационните фондове на МОН,
се определят със заповед на председателя
на ДАНС.
(2) Искането по ал. 1 съдържа логически
идентификатор на конкретния служител на
ДАНС.
(3) Държавна агенция „Национална сигур
ност“ и МОН поддържат списък на потреби
телите по ал. 1.
(4) При промяна на обстоятелствата по
ал. 1 директорът на СДСДАНС уведомява за
това министъра на образованието и науката
в срок от 5 работни дни от настъпването на
промяната.
(5) Проверките на извършена справочна
дейност в информационните фондове на МОН
се извършват от дирекция „Информационни
и комуникационни технологии“ на МОН по
искане на СДСДАНС.
Чл. 7. Разходите за необходимите хардуер,
системен софтуер и комуникационно оборуд
ване за извършване на справочна дейност
от служители на ДАНС в информационните
фондове на МОН са за сметка на ДАНС.
Чл. 8. Дейст ви я та на сл у ж и тели те на
ДАНС, извършващи справочна дейност от
АРМ в информационните фондове на МОН,
се записват и съхраняват в бази данни, част
от тези информационни фондове.
Заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 30, ал. 3 от Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“.
§ 2. Настоящата инструкция влиза в сила
от деня на обнародването є в „Държавен
вестник“.
Председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“:
Димитър Георгиев
Министър на образованието и науката:
Красимир Вълчев
2925
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-178
от 23 март 2020 г.
На основание ч л. 49, а л. 1 ЗК ИР, Решение № 1393 от 5.07.2010 г. на Административни я съд – Варна, постановено по адм. дело
№ 1793/2009 г., одобрявам кадастралната карта и
кадастралните регистри за поземлен имот с идентификатор 10135.2552.1559, ж.к. Изгрев, гр. Варна,
община Варна, област Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2846
ЗАПОВЕД № КД-14-17
от 25 март 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-18304-4.02.2020 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. Имренчево, EK ATTE 32723, община Велики Преслав, одобрени със Заповед № РД-18-1355
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 32723.13.318:
площ: 114 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32723.13.319:
площ: 107 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32723.107.324:
площ: 76 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32723.107.325:
площ: 2457 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 32723.107.326:
площ: 2814 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 32723.111.70:
площ: 228 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 32723.102.303.1: площ:
4 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 32723.102.303.2: площ:
61 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 32723.102.303.3: площ:
14 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 32723.102.303.4: площ:
18 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 32723.8.125:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община В. Преслав, площ преди
промяната: 10 028 кв. м, площ след промяната:
10 196 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.8.753:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община В. Преслав, площ преди
промяната: 4490 кв. м, площ след промяната:
2946 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.13.3:
нива, собственост на Иванчо Станчев Димитров
и Николай Станчев Димитров, площ преди
промяната: 2836 кв. м, площ след промяната:
2791 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.13.121:
за местен път, собственост на Община В. Преслав, площ преди промяната: 2308 кв. м, площ
след промяната: 2393 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.13.297:
насип, насипище, собственост на държавата,
площ преди промяната: 5747 кв. м, площ след
промяната: 4802 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.14.22:
нива, собственост на Станчо Димитров Станчев,
площ преди промяната: 24 582 кв. м, площ след
промяната: 24 537 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.14.23:
нива, собственост на Тодор Боянов Тодоров,
площ преди промяната: 3693 кв. м, площ след
промяната: 3510 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.17.1:
нива, собственост на „А г родимекс“ – ООД,
площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след
промяната: 2873 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.17.120:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община В. Преслав, площ преди
промяната: 2814 кв. м, площ след промяната:
2761 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.17.236:
дере, собственост на държавата – МОСВ, площ
преди промяната: 9329 кв. м, площ след промяната: 9211 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.19.2:
нива, собственост на Рейхан Юсеинов Рафетов и
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Рафет Юсеинов Рафетов, площ преди промяната:
5371 кв. м, площ след промяната: 5307 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.19.13:
нива, собственост на Юсеин Рафетов Мехмедов,
площ преди промяната: 3049 кв. м, площ след
промяната: 2966 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.19.14:
нива, собственост на Юсеин Рафетов Мехмедов,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2844 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.19.151:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община В. Преслав, площ преди
промяната: 2376 кв. м, площ след промяната:
2347 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.20.224:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 3907 кв. м, площ след промяната:
3864 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.20.319:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 1565 кв. м, площ след промяната:
81 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.21.17:
нива, собственост на Йорданка Маринова Климентова, площ преди промяната: 4922 кв. м,
площ след промяната: 4845 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.21.137:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община В. Преслав, площ преди
промяната: 2102 кв. м, площ след промяната:
1870 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.23.2:
нива, собственост на ЕТ „Мобидик Даниел Пенчев“, площ преди промяната: 5390 кв. м, площ
след промяната: 4915 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.79.1:
нива, собственост на Стойчо Петров Стоев,
площ преди промяната: 12 357 кв. м, площ след
промяната: 11 109 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.79.2:
нива, собственост на Людмил Мирчев Люцканов,
площ преди промяната: 4798 кв. м, площ след
промяната: 4336 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.104.158:
за местен път, собственост на Община В. Преслав, площ преди промяната: 8594 кв. м, площ
след промяната: 8429 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.107.89:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 1887 кв. м, площ след промяната:
1283 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.107.130:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
54 071 кв. м, площ след промяната: 58 829 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.107.323:
насип, насипище, собственост на държавата,
площ преди промяната: 6059 кв. м, площ след
промяната: 5394 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.108.1:
нива, собственост на Община Велики Преслав,
площ преди промяната: 3173 кв. м, площ след
промяната: 3046 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.108.61:
нива, собственост на Янко Станимиров Вене-
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линов, площ преди промяната: 140 кв. м, площ
след промяната: 112 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.109.268:
дере, собственост на държавата – МОСВ, площ
преди промяната: 2543 кв. м, площ след промяната: 2464 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.110.1:
нива, собственост на Димитър Станев Георгиев,
площ преди промяната: 510 кв. м, площ след
промяната: 391 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.110.2:
нива, собственост на „А гроенерджи
Инвест“ – А ДСИЦ, площ преди пром яната:
1511 кв. м, площ след промяната: 1303 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.110.3:
нива, собственост на Петър Димитров Петров,
площ преди промяната: 637 кв. м, площ след
промяната: 598 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.111.69:
нива, собственост на Петър Димитров Петров,
площ преди промяната: 2125 кв. м, площ след
промяната: 2121 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32723.112.270:
пасище, собственост на Община Велики Преслав,
площ преди промяната: 28 981 кв. м, площ след
промяната: 28 696 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта
и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 32723.19.116:
площ: 1075 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община В.
Преслав.
II. С. Мостич, EKATTE 49148, община Велики
Преслав, одобрени със Заповед № РД-18-1357
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 49148.22.104:
площ: 353 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 49148.22.105:
площ: 195 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 49148.23.117:
площ: 1424 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 49148.74.100:
площ: 1289 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 49148.74.101:
площ: 1831 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 49148.200.67:
площ: 189 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:
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поземлен имот с идентификатор 49148.20.91:
пасище, собственост на Община Велики Преслав,
площ преди промяната: 77 437 кв. м, площ след
промяната: 74 706 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.20.97:
дере, собственост на Община Велики Преслав,
площ преди промяната: 22 988 кв. м, площ след
промяната: 22 813 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.22.1:
лозе, собственост на Община Велики Преслав,
площ преди промяната: 73 393 кв. м, площ след
промяната: 71 199 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.22.78:
дере, собственост на държавата – МОСВ, площ
преди промяната: 9983 кв. м, площ след промяната: 10 142 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.23.26:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община В. Преслав, площ преди
промяната: 6341 кв. м, площ след промяната:
7055 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.23.27:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община В. Преслав, площ преди
промяната: 2081 кв. м, площ след промяната:
2229 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.23.68:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
34 782 кв. м, площ след промяната: 41 966 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.23.116:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община В. Преслав, площ преди
промяната: 1360 кв. м, площ след промяната:
431 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.25.98:
дере, собственост на Община Велики Преслав,
площ преди промяната: 5199 кв. м, площ след
промяната: 5195 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.28.89:
пасище, собственост на Община Велики Преслав,
площ преди промяната: 27 643 кв. м, площ след
промяната: 26 426 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.28.176:
дере, собственост на държавата – МОСВ, площ
преди промяната: 44 474 кв. м, площ след промяната: 43 653 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.74.61:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община В. Преслав, площ преди промяната: 358 кв. м, площ след промяната:
348 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.74.65: за
местен път, собственост на Община В. Преслав,
площ преди промяната: 15 869 кв. м, площ след
промяната: 14 021 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.74.77:
дере, собственост на държавата – МОСВ, площ
преди промяната: 6262 кв. м, площ след промяната: 5398 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.74.92:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 9173 кв. м, площ след промяната:
9569 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.74.94:
пасище, собственост на Община Велики Преслав,
площ преди промяната: 45 135 кв. м, площ след
промяната: 42 799 кв. м;

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5   

поземлен имот с идентификатор 49148.74.95:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 2064 кв. м, площ след промяната:
1995 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.74.96:
пасище, собственост на Община Велики Преслав,
площ преди промяната: 13 200 кв. м, площ след
промяната: 13 264 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.74.99:
дере, собственост на Община Велики Преслав,
площ преди промяната: 5852 кв. м, площ след
промяната: 5776 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.76.113:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 855 кв. м, площ след промяната:
820 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.200.5:
за стопанск и двор, собст веност на „Асса –
Тех“ – ЕООД, площ преди промяната: 1851 кв. м,
площ след промяната: 1809 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.200.6:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 1497 кв. м, площ след
промяната: 1137 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.200.64:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община В. Преслав, площ преди промяната: 901 кв. м, площ след промяната:
895 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.200.66:
собственост на Община В. Преслав, данни преди
промяната: за селскостопански, горски, ведомствен път, площ: 485 кв. м, данни след промяната:
за местен път, площ: 1187 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.900.1:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – държавно лесничейство, площ преди
промяната: 236 784 кв. м, площ след промяната:
235 950 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 49148.901.1:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на кметство с. Мостич, площ преди промяната:
36 058 кв. м, площ след промяната: 35 960 кв. м.
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
2845
ЗАПОВЕД № КД-14-18
от 30 март 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявление вх. № 09-18304-4.02.2020 г.
от 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
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кадастралните регистри на с. Кочово, EK ATTE
39133, община Велики Преслав, одобрена със
Заповед № РД-18-246 от 22.04.2019 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 39133.22.198:
площ: 741 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 39133.22.199:
площ: 157 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 39133.22.200:
площ: 4778 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 39133.26.199:
площ: 5802 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 39133.30.158:
площ: 116 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 39133.30.159:
площ: 363 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 39133.30.160:
площ: 624 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 39133.31.140:
площ: 1920 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 39133.31.141:
площ: 954 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 39133.36.285:
площ: 490 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 39133.40.124:
площ: 13 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 39133.40.125:
площ: 117 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 39133.40.126:
площ: 32 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 39133.40.127:
площ: 189 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 39133.40.128:
площ: 43 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 39133.40.129:
площ: 91 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 39133.40.130:
площ: 1046 кв. м, нива, собственост на Борис
Иванов Борисов;
поземлен имот с идентификатор 39133.40.131:
площ: 242 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 39133.41.307:
площ: 12 729 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 39133.41.308:
площ: 5006 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 39133.100.196:
площ: 356 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 39133.100.197:
площ: 164 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 39133.199.163:
площ: 56 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 39133.199.164:
площ: 1002 кв. м, за местен път, собственост на
Община Велики Преслав.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 39133.2.58:
водно течение, река, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 34 782 кв. м, площ след
промяната: 34 388 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.22.1:
нива, собственост на Йордан Делев Стоянов,
площ преди промяната: 15 545 кв. м, площ след
промяната: 15 524 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.22.2:
нива, собственост на Антоанет Христова Кехайова, площ преди промяната: 2000 кв. м, площ
след промяната: 1946 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.22.4:
нива, собственост на Ганчо Славов Ганев, Анжела Здравкова Стоянова, Петромил Здравков
Стефанов и Даринка Славова Ганева, площ преди
промяната: 1000 кв. м, площ след промяната:
830 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.22.5:
нива, собственост на „Агро Финанс“ – АДСИЦ,
площ преди промяната: 998 кв. м, площ след
промяната: 791 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.22.6:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕАД,
площ преди промяната: 1400 кв. м, площ след
промяната: 1121 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.22.7:
нива, собственост на Йордан Доков Тодоров,
площ преди промяната: 2498 кв. м, площ след
промяната: 2165 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.22.8:
нива, собственост на Бойчо Атанасов Бойчев,
площ преди промяната: 2499 кв. м, площ след
промяната: 1919 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.22.10:
нива, собственост на Даню Маринов Данчев,
площ преди промяната: 999 кв. м, площ след
промяната: 969 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.22.11:
нива, собственост на Венелин Радушев Бешев
лиев, площ преди промяната: 1001 кв. м, площ
след промяната: 816 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.22.12:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ –
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ЕООД, площ преди промяната: 999 кв. м, площ
след промяната: 696 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.22.13:
нива, собственост на Маринчо Димитров Маринов, площ преди промяната: 1001 кв. м, площ
след промяната: 633 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.22.14:
нива, собственост на Стоянка Йосева Стоянова
и Павлина Йосева Стоянова, площ преди промяната: 1599 кв. м, площ след промяната: 887 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.22.15:
нива, собственост на Валентин Пенев Добрев и
Пеню Ангелов Станев, площ преди промяната:
2499 кв. м, площ след промяната: 1880 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.22.16:
нива, собственост на Веселина Кънчева Костова,
площ преди промяната: 1998 кв. м, площ след
промяната: 1752 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.22.17:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 295 кв. м, площ след промяната: 266 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.22.19:
нива, собственост на Румен Стефанов Петров,
площ преди промяната: 998 кв. м, площ след
промяната: 830 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.22.20:
нива, собственост на Живко Стефанов Стефанов,
площ преди промяната: 2947 кв. м, площ след
промяната: 2421 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.22.53:
нива, собственост на Ангел Тодоров Ангелов,
площ преди промяната: 1400 кв. м, площ след
промяната: 1376 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.22.54:
нива, собственост на Тодора Тодорова Стоянова,
площ преди промяната: 1401 кв. м, площ след
промяната: 1391 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.25.147:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 14 115 кв. м,
площ след промяната: 14 116 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.25.148:
пасище, собственост на Община Велики Преслав,
площ преди промяната: 39 002 кв. м, площ след
промяната: 37 677 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.26.1:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 2537 кв. м, площ след промяната: 2506 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.26.2:
нива, собственост на Румен Стефанов Петров,
площ преди промяната: 3419 кв. м, площ след
промяната: 1124 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.26.3:
нива, собственост на Петра Герова Радушкова,
площ преди промяната: 5321 кв. м, площ след
промяната: 4322 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.26.4:
нива, собственост на Калоян Янков Кънчев,
площ преди промяната: 3235 кв. м, площ след
промяната: 2824 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.26.5:
нива, собственост на Пламен Ангелов Иванов,
площ преди промяната: 6256 кв. м, площ след
промяната: 5658 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 39133.26.6:
нива, собственост на Мартин Руменов Колев,
площ преди промяната: 3002 кв. м, площ след
промяната: 2736 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.26.7:
нива, собственост на Марин Данчев Маринов,
площ преди промяната: 2997 кв. м, площ след
промяната: 2766 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.26.8:
нива, собственост на Данчо Янков Данчев, площ
преди промяната: 7198 кв. м, площ след промяната: 6935 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.26.10:
нива, собственост на Йовчо Илиев Данчев, площ
преди промяната: 5998 кв. м, площ след промяната: 5673 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.26.11:
нива, собственост на Виолета Тодорова Дамянова, площ преди промяната: 8316 кв. м, площ
след промяната: 7769 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.26.12:
нива, собственост на Вичо Стоянов Делев, площ
преди промяната: 3236 кв. м, площ след промяната: 2891 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.26.13:
нива, собственост на Ивайло Димов Андреев,
площ преди промяната: 6820 кв. м, площ след
промяната: 6402 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.26.14:
нива, собственост на Хасан Ахмедов Ашикалиев,
площ преди промяната: 7427 кв. м, площ след
промяната: 5533 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.26.15:
нива, собственост на „Земеделско стопанство и
инвестиции“ – ЕООД, площ преди промяната:
4094 кв. м, площ след промяната: 3946 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.26.16:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕАД,
площ преди промяната: 4092 кв. м, площ след
промяната: 3904 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.26.17:
за местен път, собственост на Община Велики
Преслав, площ преди промяната: 13 513 кв. м,
площ след промяната: 14 053 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.26.198:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 1850 кв. м, площ след промяната:
1383 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.27.1: за
линии на релсов транспорт, собственост на ДП
„НКЖИ“, площ преди промяната: 27 298 кв. м,
площ след промяната: 33 991 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.27.2:
нива, собственост на Жечка Тодорова Колева,
площ преди промяната: 2757 кв. м, площ след
промяната: 1327 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.27.5:
нива, собственост на Дельо Михалев Делев,
площ преди промяната: 5895 кв. м, площ след
промяната: 5554 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.27.6:
нива, собственост на Ахмед Хюсеинов Османов и
Исмаил Хюсеин Томаш, площ преди промяната:
10 996 кв. м, площ след промяната: 10 205 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.27.7:
нива, собственост на Венетка Маринова Димитрова, площ преди промяната: 4201 кв. м, площ
след промяната: 3844 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 39133.27.9:
нива, собственост на Марин Данчев Белев,
площ преди промяната: 10 579 кв. м, площ след
промяната: 9539 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.27.11:
нива, собственост на „Земеделско стопанство и
инвестиции“ – ЕООД, площ преди промяната:
3615 кв. м, площ след промяната: 3272 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.27.12:
н и ва, собс т венос т на „БГ А г ро Зем ком пания“ – ЕООД, площ преди промяната: 3620 кв. м,
площ след промяната: 3321 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.27.13:
нива, собственост на Връбча Иванова Костадинова, площ преди промяната: 3619 кв. м, площ
след промяната: 3369 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.27.14:
нива, собственост на Димо Стоянов Димов и
Янко Стоянов Димов, площ преди промяната:
7471 кв. м, площ след промяната: 7167 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.27.15:
нива, собственост на Ивелина Йорданова Емилова и Данаил Йорданов Дянков, площ преди
промяната: 7471 кв. м, площ след промяната:
7084 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.27.16:
нива, собственост на Пенчо Ангелов Тодоров,
площ преди промяната: 9448 кв. м, площ след
промяната: 9210 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.27.17:
нива, собственост на „Земеделско стопанство и
инвестиции“ – ЕООД, площ преди промяната:
9449 кв. м, площ след промяната: 9211 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.27.206:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 23 523 кв. м, площ след промяната:
23 255 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.1:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 9890 кв. м, площ след промяната: 4578 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.2:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 1370 кв. м, площ след промяната: 1363 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.3:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 2957 кв. м, площ след промяната: 2988 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.4:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 2325 кв. м, площ след промяната: 2272 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.5:
нива, собственост на „Земеделско стопанство и
инвестиции“ – ЕООД, площ преди промяната:
3994 кв. м, площ след промяната: 3597 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.10:
нива, собственост на Костадин Радев Костадинов,
площ преди промяната: 5598 кв. м, площ след
промяната: 5458 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.11:
нива, собственост на „Земеделско стопанство и
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инвестиции“ – ЕООД, площ преди промяната:
1002 кв. м, площ след промяната: 970 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.12:
нива, собственост на Богомил Вичев Маринов,
площ преди промяната: 4202 кв. м, площ след
промяната: 4065 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.32:
нива, собственост на Кънчо Радев Михалев,
площ преди промяната: 6998 кв. м, площ след
промяната: 6749 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.52:
нива, собственост на Йорданка Добрева Николова, площ преди промяната: 1598 кв. м, площ
след промяната: 1066 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.58:
нива, собственост на Марин Данчев Белев, площ
преди промяната: 3003 кв. м, площ след промяната: 2556 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.59:
нива, собственост на Хасан Реджебов Камберов,
площ преди промяната: 10 001 кв. м, площ след
промяната: 9508 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.61:
нива, собственост на Снежанка Стоянова Димова,
площ преди промяната: 14 393 кв. м, площ след
промяната: 14 046 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.62:
нива, собственост на Марин Вичев Димов, площ
преди промяната: 12 398 кв. м, площ след промяната: 12 012 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.63:
нива, собственост на Руси Делев Нейков и Божан Тодоров Станев, площ преди промяната:
7997 кв. м, площ след промяната: 6636 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.68:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕАД,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2704 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.69:
нива, собственост на Гинка Иванова Григорова,
площ преди промяната: 3817 кв. м, площ след
промяната: 3429 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.70:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕАД,
площ преди промяната: 6000 кв. м, площ след
промяната: 5287 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.80:
нива, собственост на Дияна Радева Попова,
площ преди промяната: 13 099 кв. м, площ след
промяната: 12 708 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.81:
нива, собственост на Елена Радева Жекова,
площ преди промяната: 3400 кв. м, площ след
промяната: 3278 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.86:
нива, собственост на „Земеделско стопанство и
инвестиции“ – ЕООД, площ преди промяната:
3334 кв. м, площ след промяната: 3122 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.87:
нива, собственост на Живко Стефанов Стефанов,
площ преди промяната: 3334 кв. м, площ след
промяната: 3090 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.88:
нива, собственост на Живко Стефанов Стефанов,
площ преди промяната: 3334 кв. м, площ след
промяната: 3064 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.29.89:
водно течение, река, собственост на МЗГ – ХМС,
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площ преди промяната: 66 910 кв. м, площ след
промяната: 66 762 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.30.1:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 5496 кв. м, площ след промяната: 2900 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.30.13:
нива, собственост на „Земеделско стопанство и
инвестиции“ – ЕООД, площ преди промяната:
3589 кв. м, площ след промяната: 3517 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.30.134:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 10 783 кв. м, площ след промяната:
10 725 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.30.138:
напоителен канал, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 793 кв. м, площ след
промяната: 771 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.30.140:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 3925 кв. м, площ след промяната:
3823 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.30.157:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 1955 кв. м, площ след промяната:
768 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.31.128:
за местен път, собственост на Община Велики
Преслав, площ преди промяната: 32 825 кв. м,
площ след промяната: 37 928 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.31.135:
спортно игрище, собственост на Община Велики
Преслав, площ преди промяната: 18 989 кв. м,
площ след промяната: 18 028 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.31.136:
пасище, собственост на Община Велики Преслав,
площ преди промяната: 47 855 кв. м, площ след
промяната: 43 154 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.31.137:
за линии на релсов транспорт, собственост на
ДП „НКЖИ“, площ преди промяната: 7318 кв. м,
площ след промяната: 16 772 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.32.1:
овощна градина, собственост на Марин Данчев
Белев, площ преди промяната: 8440 кв. м, площ
след промяната: 8321 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.32.262:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 2851 кв. м, площ след промяната: 2832 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.32.263:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 10 138 кв. м, площ след промяната:
10 064 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.35.34:
нива, собственост на Филю Стоянов Филев,
площ преди промяната: 39 997 кв. м, площ след
промяната: 39 226 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.35.55:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 6122 кв. м, площ след промяната: 6107 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.35.56:
нива, собственост на Хасан Ахмедов Ашикалиев,
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площ преди промяната: 3598 кв. м, площ след
промяната: 3229 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.35.89:
овощна градина, собственост на Марин Данчев
Белев, площ преди промяната: 6950 кв. м, площ
след промяната: 6726 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.35.90:
овощна градина, собственост на Ахмед Ахмедов
Черенчелиев, площ преди промяната: 3801 кв. м,
площ след промяната: 3616 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.35.93:
овощна градина, собственост на Вълчо Вичев
Тодоров, площ преди промяната: 10 399 кв. м,
площ след промяната: 10 158 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.35.163:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 12 810 кв. м, площ след промяната: 12 788 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.35.263:
овощна градина, собственост на Иванка Вичева
Ангелова, площ преди промяната: 2500 кв. м,
площ след промяната: 2198 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.35.264:
овощна градина, собственост на „Земеделско
стопанство и инвестиции“ – ЕООД, площ преди
промяната: 2500 кв. м, площ след промяната:
2496 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.35.265:
нива, собственост на Дочо Димитров Недялков,
площ преди промяната: 16 548 кв. м, площ след
промяната: 16 377 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.35.303:
овощна градина, собственост на Методий Герчев
Йорданов, площ преди промяната: 1501 кв. м,
площ след промяната: 1326 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.35.304:
овощна градина, собственост на Стоян Михалев
Стоянов, площ преди промяната: 1501 кв. м, площ
след промяната: 1274 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.35.315:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 1262 кв. м, площ след промяната:
1248 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.35.316:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 13 042 кв. м, площ след промяната:
13 000 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.35.317:
гробищен парк, собственост на Община Велики
Преслав, площ преди промяната: 3670 кв. м,
площ след промяната: 3335 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.35.403:
нива, собственост на Община Велики Преслав,
площ преди промяната: 4914 кв. м, площ след
промяната: 4439 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.35.404:
нива, собственост на Йордан Делчев Данчев,
площ преди промяната: 9999 кв. м, площ след
промяната: 9508 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.35.405:
нива, собственост на Община Велики Преслав,
площ преди промяната: 9999 кв. м, площ след
промяната: 9587 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.35.406:
нива, собственост на Джамийско настоятелство
Кочово, площ преди промяната: 2099 кв. м, площ
след промяната: 2061 кв. м;

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 39133.35.407: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 709 кв. м, площ след промяната: 128 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.35.414:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 3737 кв. м, площ след промяната:
3550 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.36.52:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 5079 кв. м, площ след промяната: 4958 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.36.67:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 3116 кв. м, площ след промяната: 3105 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.36.75:
овощна градина, собственост на Иван Вълчев
Иванов, площ преди промяната: 12 300 кв. м,
площ след промяната: 11 890 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.36.76:
овощна градина, собственост на Анифе Сюлейман Кърал, площ преди промяната: 9958 кв. м,
площ след промяната: 9468 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.36.77:
овощна градина, собственост на Община Велики
Преслав, площ преди промяната: 15 337 кв. м,
площ след промяната: 14 323 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.36.78:
нива, собственост на Йордан Георгиев Георгиев и
Хюсеин Хасанов Имамов, площ преди промяната:
14 995 кв. м, площ след промяната: 14 853 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.36.79:
нива, собственост на „Земеделско стопанство и
инвестиции“ – ЕООД, площ преди промяната:
6033 кв. м, площ след промяната: 5755 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.36.112:
за местен път, собственост на Община Велики
Преслав, площ преди промяната: 26 260 кв. м,
площ след промяната: 40 951 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.36.231:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 8424 кв. м, площ след промяната:
8394 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.36.258:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 1263 кв. м, площ след промяната: 1256 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.36.279:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 5654 кв. м, площ след промяната:
4635 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.40.1:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 2394 кв. м, площ след промяната: 1093 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.40.5:
нива, собственост на „Земеделско стопанство и
инвестиции“ – ЕООД, площ преди промяната:
21 011 кв. м, площ след промяната: 20 866 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.40.32:
нива, собственост на Марин Енчев Маринов,
площ преди промяната: 8846 кв. м, площ след
промяната: 8537 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 39133.40.33:
нива, собственост на Йовка Ангелова Атанасова,
площ преди промяната: 10 046 кв. м, площ след
промяната: 9832 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.40.42:
нива, собственост на Данаил Генчев Петров,
площ преди промяната: 23 029 кв. м, площ след
промяната: 21 647 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.40.43:
нива, собственост на Борис Иванов Борисов,
площ преди промяната: 30 271 кв. м, площ след
промяната: 24 637 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.40.44:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 2158 кв. м, площ след промяната:
2042 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.40.45:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 4999 кв. м, площ след промяната:
4457 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.40.46: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 411 кв. м, площ след промяната: 305 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.40.47:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 2224 кв. м, площ след промяната:
1630 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.40.48:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 576 кв. м, площ след промяната: 164 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.40.49:
водно течение, река, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 219 663 кв. м, площ след
промяната: 219 999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.40.120:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 4465 кв. м, площ след промяната: 4375 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.40.123:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 24 061 кв. м, площ след промяната:
23 814 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.41.2:
нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД,
площ преди промяната: 11 390 кв. м, площ след
промяната: 11 035 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.41.3:
нива, собственост на Пенчо Стоянов Йовчев,
Павлина Йосева Стоянова и Стоянка Йосева
Стоянова, площ преди промяната: 8602 кв. м,
площ след промяната: 8149 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.41.4:
нива, собственост на „Земеделско стопанство и
инвестиции“ – ЕООД, площ преди промяната:
9997 кв. м, площ след промяната: 9325 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.41.5:
нива, собственост на Гинка Станчева Колева,
площ преди промяната: 9202 кв. м, площ след
промяната: 8523 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.41.6:
нива, собственост на „Кехайови“ – ООД, площ
преди промяната: 9003 кв. м, площ след промяната: 8420 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.41.7:
нива, собственост на „Земеделско стопанство и
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инвестиции“ – ЕООД, и Даню Маринов Данчев,
площ преди промяната: 8001 кв. м, площ след
промяната: 7579 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.41.8:
нива, собственост на Дянко Тодоров Бончев,
площ преди промяната: 6792 кв. м, площ след
промяната: 6529 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.41.9:
нива, собственост на Вичо Иванов Вълев, площ
преди промяната: 4191 кв. м, площ след промяната: 4061 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.41.10:
нива, собственост на Живко Стефанов Стефанов,
площ преди промяната: 9402 кв. м, площ след
промяната: 9146 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.41.11:
друг вид трайно насаждение, собственост на Иван
Михайлов Атанасов, площ преди промяната:
9404 кв. м, площ след промяната: 9269 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.41.13: за
линии на релсов транспорт, собственост на ДП
„НКЖИ“, площ преди промяната: 54 749 кв. м,
площ след промяната: 59 529 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.41.121:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 659 кв. м, площ след промяната: 616 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.41.151:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 5836 кв. м, площ след промяната:
4107 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.42.31:
нива, собственост на Община Велики Преслав,
площ преди промяната: 81 224 кв. м, площ след
промяната: 81 017 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.100.1:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велики Преслав, площ
преди промяната: 14 553 кв. м, площ след промяната: 14 472 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.100.125:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 2917 кв. м, площ след промяната:
2315 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.100.126:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 7923 кв. м, площ след промяната:
4358 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.100.127:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 21 765 кв. м, площ след промяната:
20 417 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.100.131:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 1337 кв. м, площ след промяната:
1023 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.101.124:
пасище, собственост на Община Велики Преслав,
площ преди промяната: 48 711 кв. м, площ след
промяната: 47 053 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.103.1: за
друг вид производствен, складов обект, собственост на Исмет Марям Тефик, площ: 2900 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.103.203:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 186 кв. м, площ след промяната: 104 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 39133.199.6:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1791 кв. м, площ след промяната: 749 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.199.162:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на държавата – МО,
площ преди промяната: 312 704 кв. м, площ след
промяната: 317 545 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39133.900.12:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Кметство с. Кочово, площ преди промяната:
26 089 кв. м, площ след промяната: 25 845 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 39133.35.88:
площ: 2172 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Велики
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
2848
ЗАПОВЕД № КД-14-19
от 30 март 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във връзка със
заявления вх. № 09-123397-19.12.2019 г., вх. № 09122209-17.12.2019 г., вх. № 09-122051-17.12.2019 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: с. Лиляк, EKATTE
43685, община Търговище, одобрени със Заповед
№ РД-18-43 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 43685.54.62:
площ: 1486 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43685.17.48:
площ: 845 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43685.17.49:
площ: 9115 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43685.17.50:
площ: 5692 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43685.19.47:
площ: 49 588 кв. м, водно течение, река, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43685.19.48:
площ: 10 806 кв. м, водно течение, река, няма
данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 43685.20.38:
площ: 27 606 кв. м, напоителен канал, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43685.20.39:
площ: 27 236 кв. м, напоителен канал, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43685.20.40:
площ: 47 987 кв. м, напоителен канал, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43685.22.58:
площ: 42 958 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43685.22.59:
площ: 1453 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43685.22.60:
площ: 225 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43685.32.58:
площ: 14 821 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43685.32.59:
площ: 98 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43685.32.60:
площ: 336 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43685.32.61:
площ: 4655 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43685.32.62:
площ: 598 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43685.32.63:
площ: 783 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43685.36.214:
площ: 289 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43685.36.215:
площ: 1473 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43685.89.158:
площ: 36 827 кв. м, за стопански двор, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43685.89.159:
площ: 4708 кв. м, за стопански двор, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43685.89.160:
площ: 1907 кв. м, за стопански двор, няма данни
за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 43685.52.1:
нива, собственост на Албена Василева Даскалова,
площ преди промяната: 5062 кв. м, площ след
промяната: 4874 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.52.14:
нива, собственост на Стоян Христов Чолаков,
площ преди промяната: 9767 кв. м, площ след
промяната: 9721 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.52.15:
нива, собственост на Стоян Маринов Стоянов,
площ преди промяната: 9351 кв. м, площ след
промяната: 9214 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.52.16:
нива, собственост на Албена Василева Даскалова,
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площ преди промяната: 6800 кв. м, площ след
промяната: 6741 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.52.38:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 982 кв. м, площ след промяната:
965 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.52.40:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4842 кв. м, площ след промяната: 4559 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.54.16:
нива, собственост на Албена Василева Даскалова,
площ преди промяната: 15 532 кв. м, площ след
промяната: 14 135 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.54.21:
нива, собственост на Надежда Ненкова Ненова,
площ преди промяната: 3226 кв. м, площ след
промяната: 3103 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.54.32:
нива, собственост на Христо Драгомиров Испорски – наследници, площ преди промяната:
3054 кв. м, площ след промяната: 1787 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.54.51:
нива, собственост на Албена Василева Даскалова,
площ преди промяната: 13 222 кв. м, площ след
промяната: 12 486 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.54.53:
данни преди промяната: за местен път, собственост на Община Търговище, площ: 33 942 кв. м,
данни след промяната: за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата, площ:
38 054 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.54.55:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 10 501 кв. м, площ след промяната:
10 458 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.54.58:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 988 кв. м, площ след промяната:
952 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.84.1:
друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 3620 кв. м, площ след
промяната: 2354 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.17.41:
данни преди промяната: за местен път, собственост на Община Търговище, площ: 76 752 кв. м,
данни след промяната: за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата, площ
след промяната: 61 446 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.18.15:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 1 067 216 кв. м, площ след промяната:
1 064 365 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.19.1:
нива, собственост на Русийка Добрева Енчева,
площ преди промяната: 24 769 кв. м, площ след
промяната: 24 500 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.19.44:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 11 501 кв. м, площ след промяната:
11 425 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.22.13:
нива, собственост на Дончо Йорданов Донев,
площ преди промяната: 8242 кв. м, площ след
промяната: 8140 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 43685.22.22:
нива, собственост на Божидар Стоянов Митов,
площ преди промяната: 10 211 кв. м, площ след
промяната: 10 168 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.22.29:
нива, собственост на Марин Господинов Петков,
площ преди промяната: 4188 кв. м, площ след
промяната: 4108 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.22.54:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 1809 кв. м, площ след промяната:
1785 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.22.56:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 969 кв. м, площ след промяната: 725 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.23.29:
нива, собственост на Христо Иванов Вълев,
площ преди промяната: 4778 кв. м, площ след
промяната: 4628 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.23.34:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 2879 кв. м, площ след промяната:
2863 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.25.1:
нива, собственост на Албена Василева Даскалова,
площ преди промяната: 3738 кв. м, площ след
промяната: 3638 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.27.76:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1170 кв. м, площ след промяната: 465 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.29.14:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
9372 кв. м, площ след промяната: 9283 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.32.20:
нива, собственост на Трифон Хараланов Трифонов, площ преди промяната: 3009 кв. м, площ
след промяната: 2976 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.32.24:
нива, собственост на ЕТ „А лбена СД
1 – В.Д. – А л.Д.“, п лощ п р ед и п р ом я н ат а:
7049 кв. м, площ след промяната: 6998 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.32.25:
нива, собственост на Юлия Стефанова Георгиева,
площ преди промяната: 3430 кв. м, площ след
промяната: 3289 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.32.26:
нива, собственост на Гинка Борисова Станчева,
площ преди промяната: 6351 кв. м, площ след
промяната: 6177 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.32.27:
нива, собственост на Васил Димитров Даскалов,
площ преди промяната: 3173 кв. м, площ след
промяната: 3043 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.32.28:
нива, собственост на Йордан Стойчев Йорданов,
площ преди промяната: 3174 кв. м, площ след
промяната: 3014 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.32.29:
нива, собственост на Труфи Славов Труфчев,
площ преди промяната: 5252 кв. м, площ след
промяната: 5035 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.32.30:
нива, собственост на Бонка Дечева Илиева,
площ преди промяната: 6449 кв. м, площ след
промяната: 6055 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 43685.32.51:
лива да, собст веност на ЕТ „А лбена СД
1 – В.Д. – А л.Д.“, п лощ п р ед и п р ом я н ат а:
3112 кв. м, площ след промяната: 2971 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.32.54:
пасище, собственост на Стефан Маринов Сапунджиев, площ преди промяната: 26 598 кв. м, площ
след промяната: 25 649 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.32.55:
за курортен хотел, почивен дом, собственост
на Кметство с. Лиляк, площ преди промяната:
8770 кв. м, площ след промяната: 8717 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.32.56: за
извор на прясна вода, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 187 кв. м, площ след
промяната: 151 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.34.22:
нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД,
площ преди промяната: 12 703 кв. м, площ след
промяната: 12 561 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.34.25:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 613 кв. м, площ
след промяната: 562 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.35.50:
лозе, собственост на Петра Дончева Тодорова,
площ преди промяната: 1558 кв. м, площ след
промяната: 1553 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.35.51:
нива, собственост на Даринка Стефанова Димова, Генка Стефанова Тонева и Доньо Стефанов
Донев, площ преди промяната: 1500 кв. м, площ
след промяната: 1478 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.35.55:
нива, собственост на Албена Василева Даскалова и Йордан Жечев Иванов – наследници, площ
преди промяната: 1501 кв. м, площ след промяната: 1471 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.35.73:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 3029 кв. м, площ след промяната:
2990 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.43.17:
широколистна гора, собственост на Дамян Стефанов Кънчев – н-ци, площ преди промяната:
30 997 кв. м, площ след промяната: 30 972 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.13.81: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 31 671 кв. м, площ след
промяната: 39 802 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.15.43:
нива, собственост на Александър Милков Славов,
площ преди промяната: 5948 кв. м, площ след
промяната: 5695 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.15.44:
нива, собственост на Албена Василева Даскалова,
площ преди промяната: 5269 кв. м, площ след
промяната: 4981 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.15.45:
нива, собственост на Йорданка Захариева Каракалева, площ преди промяната: 5098 кв. м, площ
след промяната: 4798 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.15.48:
нива, собственост на Атанас Александров Георгиев, площ преди промяната: 3000 кв. м, площ
след промяната: 2964 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.15.49:
нива, собственост на Георги Стоичков Георгиев,
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площ преди промяната: 5167 кв. м, площ след
промяната: 4667 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.89.8:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 16 863 кв. м, площ след
промяната: 16 099 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43685.89.33:
за стопански двор, собственост на държавата
чрез Министерството на земеделието и храните,
площ преди промяната: 1493 кв. м, площ след
промяната: 1400 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 43685.19.42:
площ: 60 723 кв. м, водно течение, река, държавна
собственост;
поземлен имот с идентификатор 43685.19.45:
площ: 1921 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 43685.20.30:
площ: 103 613 кв. м, напоителен канал, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 43685.22.55:
площ: 28 012 кв. м, за местен път, собственост
на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 43685.27.74:
площ: 10 525 кв. м, за местен път, собственост
на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 43685.32.35:
площ: 16 087 кв. м, за местен път, собственост
на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 43685.36.45:
площ: 2835 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 43685.89.3:
площ: 49 337 кв. м, за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ.
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
2849
ЗАПОВЕД № КД-14-21
от 31 март 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и във връзка
със заявления вх. № 09-98039-31.10.2019 г., вх. № 09124245-20.12.2019 г., вх. № 09-97699-30.10.2019 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. Мировец, EKATTE 48338, община Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-135 от
29.12.2016 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 48338.3.125:
площ: 42 726 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48338.3.126:
площ: 7557 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 48338.3.127:
площ: 7085 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 48338.3.128:
площ: 4756 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 48338.3.129:
площ: 4676 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 48338.3.134:
площ: 2093 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48338.3.135:
площ: 12 191 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48338.5.179:
площ: 169 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48338.5.180:
площ: 885 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 48338.2.18:
нива, собственост на ЕТ „Агроелит – Митов – Божидар Митов“, площ преди промяната: 6137 кв. м,
площ след промяната: 5797 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48338.2.19:
нива, собственост на Маню Манев Стоев, площ
преди промяната: 19 757 кв. м, площ след промяната: 17 938 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48338.2.20:
нива, собственост на Валентин Иванов Стефанов,
площ преди промяната: 18 498 кв. м, площ след
промяната: 16 491 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48338.3.48:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 1755 кв. м, площ след промяната:
1683 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48338.3.53:
н и ва , с о б с т вено с т на ЕТ „ А г р о ел и т – М итов – Божидар Митов“, площ преди промяната:
22 952 кв. м, площ след промяната: 22 193 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48338.3.55:
нива, собственост на Керка Стефанова Димитрова,
площ преди промяната: 21 208 кв. м, площ след
промяната: 20 455 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48338.3.63:
нива, собственост на Мима Костадинова Събева,
площ преди промяната: 10 496 кв. м, площ след
промяната: 10 037 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48338.3.110:
друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 3269 кв. м, площ след
промяната: 2937 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48338.4.14:
друг вид поземлен имот без определено сто-
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панско предназначение, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 708 кв. м, площ след
промяната: 578 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 48338.2.37:
площ: 8106 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 48338.3.105:
площ: 9495 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 48338.3.106:
площ: 8621 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 48338.3.107:
площ: 14 375 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 48338.4.15:
площ: 13 868 кв. м, за местен път, собственост
на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 48338.4.16:
площ: 1495 кв. м, за кръстовище, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 48338.5.170:
площ: 3747 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 48338.5.171:
площ: 14 656 кв. м, за местен път, собственост
на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 48338.5.174:
площ: 1107 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС.
II. С. Твърдинци, EK ATTE 72148, община
Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-119
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 72148.2.57:
площ: 37 471 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 72148.2.58:
площ: 5382 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 72148.2.59:
площ: 432 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 72148.2.60:
площ: 2721 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 72148.1.62:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 6581 кв. м, площ след промяната:
7485 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72148.2.1:
нива, собственост на Божидар Стоянов Митов
и Сабри Ахмедов Саров, площ преди промяната:
10 148 кв. м, площ след промяната: 9826 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72148.2.2:
нива, собственост на Божидар Стоянов Митов,
площ преди промяната: 12 975 кв. м, площ след
промяната: 12 728 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 72148.2.46:
нива, собственост на Велка Пътева Ботева, площ
преди промяната: 12 510 кв. м, площ след промяната: 12 144 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72148.2.47:
нива, собственост на Светлана Димитрова Пътева,
площ преди промяната: 13 000 кв. м, площ след
промяната: 11 968 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72148.2.50:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 4446 кв. м, площ след промяната:
4415 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72148.2.53:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 2561 кв. м, площ след промяната:
2723 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72148.2.56:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община Търговище, площ преди промяната:
13 403 кв. м, площ след промяната: 13 356 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72148.3.2:
нива, собственост на Ибрям Х. Ахмедов Моллов,
площ преди промяната: 4736 кв. м, площ след
промяната: 4110 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72148.3.8:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 3311 кв. м, площ след промяната:
3289 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72148.3.12:
нива, собственост на Исмаил Мехмедов Мустафов,
площ преди промяната: 18 291 кв. м, площ след
промяната: 18 196 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72148.3.21:
нива, собственост на Мустафа Баки Мустафа,
площ преди промяната: 7076 кв. м, площ след
промяната: 6799 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72148.3.29:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 804 кв. м, площ след промяната: 604 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72148.3.30:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 2444 кв. м, площ след промяната:
2431 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72148.3.31:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 3412 кв. м, площ след промяната:
3370 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72148.4.6: нива,
собственост на Иван Тодоров Цонев – наследници,
площ преди промяната: 27 349 кв. м, площ след
промяната: 25 809 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72148.4.8:
нива, собственост на ЕТ „Агроелит – Митов – Б.
Митов“, площ преди промяната: 10 000 кв. м,
площ след промяната: 9729 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72148.4.9:
нива, собственост на Божидар Стоянов Митов,
площ преди промяната: 17 349 кв. м, площ след
промяната: 16 937 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72148.4.12: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 7708 кв. м,
площ след промяната: 8368 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 72148.6.9: нива,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 10 253 кв. м, площ след промяната:
10 398 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72148.6.24:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община Търговище, площ преди промяната:
151 148 кв. м, площ след промяната: 151 498 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72148.6.25: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 9864 кв. м,
площ след промяната: 8191 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72148.6.26:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 33 612 кв. м, площ след промяната:
32 752 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72148.16.14:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 85 566 кв. м, площ след промяната:
83 235 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 72148.1.68:
площ: 13 355 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Община Търговище
и държавата;
поземлен имот с идентификатор 72148.2.40:
площ: 2861 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 72148.2.49:
площ: 1948 кв. м, за кръстовище, собственост
на държавата;
поземлен имот с идентификатор 72148.3.32:
площ: 4275 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 72148.4.10:
площ: 5750 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 72148.4.11:
площ: 3467 кв. м, за кръстовище, собственост
на държавата;
поземлен имот с идентификатор 72148.6.22:
площ: 1228 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 72148.16.16:
площ: 4926 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата.
III. С. Пресяк, EKATTE 58298, община Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-28 от
24.04.2017 г. на изпълнителни я 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 58298.8.149:
площ: 4698 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58298.9.111:
площ: 15 624 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58298.9.113:
площ: 10 715 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 58298.8.34:
нива, собственост на Божидар Стоянов Митов и
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Иван Станев Иванов – наследници, площ преди
промяната: 18 013 кв. м, площ след промяната:
17 858 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58298.8.36:
нива, собственост на Божидар Стоянов Митов и Ереджеб Мехмедов Булаля, площ преди
промяната: 24 012 кв. м, площ след промяната:
23 782 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58298.8.50:
нива, собственост на Расим Етемов Топалов,
площ преди промяната: 16 992 кв. м, площ след
промяната: 16 699 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58298.8.53:
нива, собственост на Тодор Трифонов Тодоров и
Станчо Петков Станчев, площ преди промяната:
6700 кв. м, площ след промяната: 6606 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58298.8.54:
нива, собственост на Никола Кръстев Иванов,
площ преди промяната: 4897 кв. м, площ след
промяната: 4577 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58298.8.64:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 8830 кв. м, площ след промяната:
2812 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58298.8.76:
нива, собственост на Радка Иванова Димитрова,
площ преди промяната: 3501 кв. м, площ след
промяната: 3410 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58298.8.77:
нива, собственост на Косю Цанков Коцев, площ
преди промяната: 3501 кв. м, площ след промяната: 3452 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58298.8.79:
нива, общински поземлен фонд, площ преди
промяната: 28 527 кв. м, площ след промяната:
27 678 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58298.8.80:
нива, собственост на Красен Иванов Янакиев,
площ преди промяната: 18 650 кв. м, площ след
промяната: 18 479 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58298.8.86:
нива, собственост на Божидар Стоянов Митов,
площ преди промяната: 4988 кв. м, площ след
промяната: 4775 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58298.8.103:
нива, собственост на ЕТ „Агроелит – Митов – Божидар Митов“, площ преди промяната: 3898 кв. м,
площ след промяната: 3757 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58298.8.104:
нива, собственост на ЕТ „Агроелит – Митов – Божидар Митов“, площ преди промяната: 3899 кв. м,
площ след промяната: 3731 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58298.8.105:
нива, собственост на Божидар Стоянов Митов,
площ преди промяната: 3898 кв. м, площ след
промяната: 3722 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58298.8.106:
нива, собственост на Драгомир Ненков Гатев,
площ преди промяната: 3898 кв. м, площ след
промяната: 3731 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58298.9.110: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 65 292 кв. м, площ след
промяната: 43 393 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
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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
2851

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 91
от 12 март 2020 г.
На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската
народна банка пуска в обращение считано от
11.05.2020 г. сребърна възпоменателна монета с
нанесено частично позлатяване „100 години Университет за национално и световно стопанство“
със следното описание:
Технически параметри:
емисия – 2020 г.;
номинална стойност – 10 лева;
метал – сребро, проба 999/1000, с нанесено
частично позлатяване;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 23,33 г;
диаметър – 38,61 мм;
гурт – гладък;
тираж – 3000 броя.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата са изобразени
следните елементи: емблемата на БНБ с годината
„1879“ върху лентата; в кръг надпис „БЪЛГАРСКА
НАРОДНА БАНКА“, номиналната стойност „10
ЛЕВА“, годината на емисията „2020“.
На обратната страна на монетата са изобразени
сградата и позлатена емблема на Университета за
национално и световно стопанство; околовръст
надписи „УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И
СВЕТОВНО СТОПАНСТВО“ и „100 ГОДИНИ“.
Автор на художествения проект е Пламен
Чернев.
Управител:
Д. Радев
2976
31. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за търсене и проучване
на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
търсене и проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми, в площ „Дънгово“, разположена на територията на общините
Кърджали и Момчилград, област Кърджали, и
описана със следните координати в Координатна
система БГС 2005, зона 35:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4606033

361526

2.

4606052

364378

3.

4604599

364378

4.

4604600

365206
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№

Х (m)

Y (m)

5.

4603176

364681

6.

4603172

364341

7.

4602879

364341

8.

4602902

364583

9.

4602626

364483

10.

4602621

361526

11.

4604965

361526

12.

4604965

362236

13.

4604549

362236

14.

4604549

362349

15.

4603604

362349

16.

4603604

362713

17.

4603692

362713

18.

4603692

363469

19.

4604225

363469

20.

4604225

363080

21.

4604843

363080

22.

4604843

362842

23.

4605537

362842

24.
4605537
361526
2975
9. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-22
от 9.04.2020 г. за обект: Укрепване на свлачище
на републикански път I-6 „Кюстендил – Радомир – Перник“ при км 72+300, област Перник. 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.
2980
1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км
122+260“, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стефка, наследница
на Рада Петкова Кривирадева, собственица на
имот с идентификатор 75054.1.6, намиращ се в
землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2904
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км
122+260“, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
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собственост съобщава на Георги Данаилов Райковски, наследник на Рада Петкова Кривирадева,
собственица на имот с идентификатор 75054.1.6,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2905
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км
122+260“, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Сашо Иванов Керински,
наследник на Найден Нешев Керински, собственик
на имот с идентификатор 75054.23.9, намиращ се в
землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2906
4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км
122+260“, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Нешо Стоянов Гечовски,
наследник на Нешо Стоянов Гечевски, собственик
на имот с идентификатор 75054.23.12, намиращ се
в землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2907
5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км
122+260“, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Галя Христова Тихолова,
наследница на Нешо Стоянов Гечевски, собственик
на имот с идентификатор 75054.23.12, намиращ се
в землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2908
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6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км
122+260“, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Десислава Райчева
Сарафидова-Бояджиева, наследница на Радой
Диков Сарафидов, собственик на имот с идентификатор 75054.38.13, намиращ се в землището
на Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, за
постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
2909
7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км
122+260“, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Сашо Иванов Керински,
наследник на Нешо Бочев Керин, собственик на
имот с идентификатор 75054.19.15, наследник на
Найден Нешев Керински, собственик на имот с
идентификатор 75054.23.9 и наследник на Иван
Вълков Керински, собственик на имоти с идентификатори 75054.39.13 и 75054.39.35, намиращи се в
землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2910
8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км
122+260“, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 75054.39.94, намиращ се
в землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2911
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км
122+260“, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Вероника Александрова
Азизова, наследница на Пеню Стоянов Пежгорски,
собственик на имот с идентификатор 75054.45.20,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
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Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2912
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260“, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стоян Тодоров Стоянов, наследник на Пеню Стоянов Пежгорски,
собственик на имот с идентификатор 75054.45.20,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2913
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260“, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Елена
Митева Кочева, собственица на имот с идентификатор 75054.56.8, намиращ се в землището
на Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, за
постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
2914
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260“, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Христофор Христов
Бочевски, наследник на Лалю Христов Бочевски,
собственик на имот с идентификатор 75054.18.29,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2915
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
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км 122+260“, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Илиян Янков Попски,
наследник на Бочо Стойчов Шапратилски, собственик на имот с идентификатор 75054.819.303,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2916
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260“, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мариан Кирилов Хинков, наследник на Бочо Стойчов Шапратилски,
собственик на имот с идентификатор 75054.819.303,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2917
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260“, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Наталия Кирилова Хинкова, наследница на Бочо Стойчов Шапратилски,
собственик на имот с идентификатор 75054.819.303,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2918
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260“, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Павлинка Стойчева
Стамати, наследница на Лальо Петков Плугов,
собственик на имот с идентификатор 75054.819.304,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2919
17. – Агенция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260“, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик, наследник на Димитър Добрев Арнаудски,
собственик на имот с идентификатор 35331.134.11,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2920
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260“, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик,
наследник на Колю Петков Грозев, собственик на
имот с идентификатор 35331.136.2, намиращ се в
землището на Каленик, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2921
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260“, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Марко
Стефанов Русинов, собственик на имот с идентификатор 35331.136.21, намиращ се в землището
на Каленик, община Угърчин, област Ловеч, за
постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
2922
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260“, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 35331.136.26, намиращ
се в землището на Каленик, община Угърчин, об-
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ласт Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2923
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260“, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановен собственик
на имот с идентификатор 35331.136.34, намиращ
се в землището на Каленик, община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2924
1. – „Булгартрансгаз“ – ЕАД, в качеството
си на инвеститор на Пътна връзка към технологичните площадки на компресорна станция „КС
Лозен“, пускова станция „ПуС Лозен“ и кранов
възел „ПрС Нова Върбовка“ на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния
(магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, на територията на област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Йордан
Петков Йорданов, Ярослав Захариев Захариев и
Диана Захариева Иванова, наследници на Йордан
Симеонов Цонев, собственик на имот с идентификатор 51799.156.25, намиращ се в землището
на с. Нова Върбовка, община Стражица, област
Велико Търново, за постановяването на Решение
№ 116 на Министерския съвет от 20.02.2020 г.,
с което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
2970
2. – „Булгартрансгаз“ – ЕАД, в качеството
си на инвеститор на Пътна връзка към технологичните площадки на компресорна станция
„КС Лозен“, пускова станция „ПуС Лозен“ и
кранов възел „ПрС Нова Върбовка“ на обект
„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на
северния (магистрален) газопровод до българосръбската граница“, на територията на област
Велико Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Диана Захариева Иванова, Милена Николова
Коева, Анатоли Ангелов Ангелов и Ярослав
Захариев Захариев, наследници на Иван Коев
Вълчев, съсобственик на имот с идентификатор
51799.156.19, намиращ се в землището на с. Нова
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Върбовка, община Стражица, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 116
на Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2971
3. – „Булгартрансгаз“ – ЕАД, в качеството
си на инвеститор на Пътна връзка към технологичните площадки на компресорна станция „КС
Лозен“, пускова станция „ПуС Лозен“ и кранов
възел „ПрС Нова Върбовка“ на обект „Разширение на газопреносната инфраструкту ра на
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния
(магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, на територията на област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Божан
Георгиев Добрев, наследник на Добри Георгиев
Добрев, собственик на имот с идентификатор
51799.154.11, намиращ се в землището на с. Нова
Върбовка, община Стражица, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 116
на Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2972
4. – „Булгартрансгаз“ – ЕАД, в качеството
си на инвеститор на Пътна връзка към технологичните площадки на компресорна станция „КС
Лозен“, пускова станция „ПуС Лозен“ и кранов
възел „ПрС Нова Върбовка“ на обект „Разширение на газопреносната инфраструкту ра на
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния
(магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, на територията на област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Стефан
Стоянов Стоянов, наследник на Георги Григоров
Илиев, собственик на имот с идентификатор
51799.145.2, намиращ се в землището на с. Нова
Върбовка, община Стражица, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 116
на Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2973
5. – „Булгартрансгаз“ – ЕАД, в качеството
си на инвеститор на Пътна връзка към технологичната площадка на компресорна станция „КС
Расово“ на обект „Разширение на газопреносната
инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до
българо-сръбската граница“, на територията на
област Монтана, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Милена Иванова Ангелова, наследница на Киро
Младенов Беломуйски, собственик на поземлен
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имот с идентификатор 62222.582.31, намиращ се в
землището на с. Расово, община Медковец, област
Монтана, за постановяването на Решение № 98
на Министерския съвет от 14.02.2020 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2974
2 . – С т о п а н с к а т а а к а д е м и я „ Д . А . Це нов“ – Свищов, обявява конкурс за академична
длъжност главен асистент в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Финанси и кредит
(Анализ ползи-разходи)“, за нуждите на катедра
„Финанси и кредит“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
академията, отдел „Докторантура и академично
развитие“, тел. 0631/66-362.
2981
375. – Химикотехнологичният и металургичен университет – София, обявява конкурси за:
главен асистент по 5.11. Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества) – един;
доценти по: 4.2. Химически науки (Органична
химия) – един; 5.10. Химични технологии (Техника
на безопасността на труда и противопожарната
техника) – един; професор по 5.4. Енергетика
(Промишлена топлотехника) – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ХТМУ, бул. Климент
Охридски № 8, сграда А, ет. 2, кабинет 205, тел.:
02/81 63 120 и 02/81 63 136.
2927
26. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Братово, община
Бургас – 06152.4.23, 06152.4.30, 06152.4.32, 06152.4.33,
0 6152.4.34, 0 6152.4.56, 0 6152.4.57, 0 6152.4.58,
0 6152.4.59, 0 6152.4.60, 0 6152.5.20, 0 6152.5.25,
0 6152.5.30, 0 6152.5.31, 0 6152.5.32 , 0 6152.5.33,
0 6152.5.34, 0 6152.5.35, 0 6152.5.36, 0 6152.5.41,
0 6152.5.42 , 0 6152.5.43, 0 6152.5.4 4, 0 6152.5.45,
0 6152.5.46, 0 6152.5.47, 0 6152.5.48, 0 6152.5.60,
0 6152 .5.73, 0 6152 .5.74, 0 6152 .5.79, 0 6152 .5.8 0,
06152.5.82, 06152.5.99, 06152.5.100, 06152.5.101,
0 6152.6.11, 0 6152.6.16, 0 6152.6.20, 0 6152.6.22 ,
0 6152.6.23, 0 6152.6.2 4, 0 6152.6.25, 0 6152.6.26,
0 6152.6.27, 0 6152.6.29, 0 6152.6.30, 0 6152.6.32 ,
0 6152.6.33, 0 6152.6.41, 0 6152.6.42 , 0 6152.6.43,
0 6152.6.4 4, 0 6152.6.49, 0 6152.6.50, 0 6152.6.51,
0 6152.6.52 , 0 6152.6.64, 0 6152.6.65, 0 6152.6.69,
0 6152.6.70, 0 6152.6.71, 0 6152.6.86, 0 6152.6.87,
0 6152.6.88, 0 6152.6.91, 0 6152.6.92 , 0 6152.6.93,
0 6152.6.94, 0 6152.6.95, 0 6152.6.96, 0 6152.6.97,
06152.6.98, 06152.6.99, 06152.6.102, 06152.6.103,
06152.6.104, 06152.6.105, 06152.6.106, 06152.6.107,
06152.6.108, 06152.6.109, 06152.6.110, 06152.6.111,
06152.6.112, 06152.6.113, 06152.7.38, 06152.7.39,
0 6152.7.45, 0 6152.7.62 , 0 6152.7.64, 0 6152.7.105,
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0 6152 .7.10 6, 0 6152 ,7.10 7, 0 6152 .8.1, 0 6152 .8.2 ,
0 6152 .8.17, 0 6152 .8.19, 0 6152 .8.2 8, 0 6152 .8.29,
0 6152.8.51, 0 6152.8.52 , 0 6152.8.53, 0 6152.8.54,
0 6152.8.55, 0 6152.8.56, 0 6152.8.57, 0 6152.8.72 ,
0 6152 .8.73, 0 6152 .8.74, 0 6152 .8.77, 0 6152 .8.78,
0 6152.8.79, 0 6152.8.80, 0 6152.8.82 , 0 6152.8.91,
06152.8.92, 06152.8.93; за с. Брястовец, община
Бургас – 06776.3.1, 06776.3.14, 06776.3.17, 06776.3.18,
0 6776.3.41, 0 6776.3.60, 0 6776.3.62 , 0 6776.4.21,
0 6776.4.22 , 0 6776.4.23, 0 6776.5.16, 0 6776.5.19,
0 6776.11.1, 0 6776.11.2 , 0 6776.11.3, 0 6776.11. 5,
06776.11.7, 06776.11.8, 06776.13.10, 06776.13.16,
06776.18.3, 06776.18.8, 06776.18.9, 06776.18.18,
06776.18.25, 06776.18.45, 06776.19.11, 06776.19.29,
06776.21.86, 06776.21.87, 06776.31.10, 06776.31.11,
06776.31.14, 06776.31.24, 06776.31.25, 06776.31.46,
06776.31.47, 06776.31.48, 06776.32.31, 06776.33.24,
06776.33.25, 06776.33.26, 06776.33.27, 06776.33.33,
06776.34.5, 06776.34.6, 06776.34.7, 06776.34.11,
06776.34.32, 06776.34.34, 06776.35.53, 06776.36.33,
06776.36.36, 06776.36.38, 06776.36.39, 06776.36.53,
06776.36.54, 06776.36.57, 06776.36.58, 06776.36.59,
06776.36.60, 06776.36.61, 06776.36.63, 06776.36.66,
06776.36.67, 06776.39.45, 06776.40.83, 06776.41.43,
06776.41.44, 06776.54.1, 06776.54.2, 06776.54.6,
06776.54.8, 06776.54.52, 06776.54.81, 06776.55.2,
0 6776.55.3, 0 6776.55.4, 0 6776.55.5, 0 6776.55.6,
06776.55.12, 06776.55.16, 06776.55.33, 06776.56.57,
06776.56.80, 06776.67.7, 06776.67.15, 06776.67.16,
06776.68.12, 06776.68.17, 06776.71.20, 06776.71.30,
06776.72.48, 06776.73.8, 06776.74.4, 06776.74.5,
06776.74.7, 06776.74.47, 06776.74.71, 06776.74.72,
06776.75.4, 06776.76.3, 06776.76.4, 06776.76.26,
06776.76.27, 06776.100.4, 06776.100.5, 06776.100.6,
06776.100.42, 06776.100.43, 06776.116.5, 06776.116.8,
06776.116.9, 06776.116.10, 06776.200.12, 06776.200.13,
06776.200.15, 06776.200.16, 06776.200.29, 06776.200.31,
06776.200.44, 06776.300.9, 06776.300.10, 06776.300.11,
06776.300.12, 06776.300.16, 06776.300.40, 06776.300.41,
0 67 76 . 5 0 0 .11 ; з а г р. Б у р га с, о б щ и н а Бу р гас – 07079.12.1, 07079.12.30, 07079.12.33, 07079.12.34,
07079.12.36, 07079.12.37, 07079.12.661, 07079.12.662,
07079.12.663, 07079.12.679, 07079.12.680, 07079.13.45,
07079.13.56, 07079.13.59, 07079.13.182, 07079.13.187,
07079.17.64, 07079.17.80, 07079.17.82, 07079.17.130,
07079.17.139, 07079.17.176, 07079.17.194, 07079.17.217,
07079.17.259, 07079.17.304, 07079.17.339, 07079.17.350,
07079.17.355, 07079.17.1071, 07079.17.1073, 07079.17.1093,
0 7 0 7 9.17.110 8 , 0 7 0 7 9.17.1116 , 0 7 0 7 9.17.1118 ,
0 7 0 7 9.17.11 2 6 , 0 7 0 7 9.17.11 3 4 , 0 7 0 7 9.17.1 3 7 9,
07079.17.1410, 07079.17.1411, 07079.17.1412, 07079.17.1413,
0 7 0 7 9.17.1414 , 0 7 0 7 9.17.141 5 , 0 7 0 7 9.17.1416 ,
0 7 0 7 9.17. 21 52 , 0 7 0 7 9.17. 2 21 9, 0 7 0 7 9.17. 2 2 2 5,
0 7 0 7 9.17. 2 2 2 6 , 0 7 0 7 9.17. 2 2 31 , 0 7 0 7 9.17. 2 2 3 6 ,
07079.17.2239; за гр. Българово, общ ина Бу р гас – 07332.86.343, 07332.87.263, 07332.87.304,
07332.87.305, 07332.87.310, 07332.87.343, 07332.88.4,
07332.88.5, 07332.88.6, 07332.88.7, 07332.88.10,
07332.88.11, 07332.88.13, 07332.88.37, 07332.88.38,
07332.88.39, 07332.88.40, 07332.88.41, 07332.88.42,
07332.88.60, 07332.88.61, 07332.88.260, 07332.88.266,
07332.89.23, 07332.89.32, 07332.89.590, 07332.90.6,
07332.90.8, 07332.90.10, 07332.90.18, 07332.90.19,
07332.90.23, 07332.90.24, 07332.90.25, 07332.90.26,
07332.90.28, 07332.90.29, 07332.90.30, 07332.90.31,
07332.90.32, 07332.90.152, 07332.91.6, 07332.91.153,
07332.92.10, 07332.92.427, 07332.93.427, 07332.94.427,
07332.95.427, 07332.96.427, 07332.101.37, 07332.101.42,
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07332.101.43, 07332.101.63, 07332.101.66, 07332.101.67,
07332.101.85, 07332.102.8, 07332.102.9, 07332.102.65,
07332.103.12, 07332.103.65, 07332.104.25, 07332.105.97,
0 7 332 .11 3.451 , 0 7 332 .114 .42 7, 0 7 332 .11 5.42 7,
07332.116.156, 07332.117.1, 07332.117.20, 07332.117.40,
07332.117.41, 07332.117.42, 07332.117.43, 07332.120.13,
0 7 332 .1 2 0 . 2 9 6 , 0 7 332 .1 2 0 . 43 4 , 0 7 332 .1 2 2 .1 9,
0 7332 .1 2 2 .435, 0 7332 .1 2 4. 2 74 , 0 7332 .1 2 4. 3 43,
0 7 332 .1 33. 3 6; з а с. Ди мчево, о б щ и н а Бу р гас – 21141.10.6, 21141.10.7, 21141.10.8, 21141.10.9,
21141.10.10, 21141.10.11, 21141.10.57, 21141.10.58,
21141.10.59, 21141.10.70, 21141.10.73, 21141.10.74,
21141.11.9, 21141.11.16, 21141.11.30, 21141.11.31,
21141.11.32, 21141.11.33, 21141.11.34, 21141.11.40,
21141.11.43, 21141.12.1, 21141.12.3, 21141.12.10,
21141.12.12, 21141.12.13, 21141.12.14, 21141.12.15,
21141.12.19, 21141.12.20, 21141.12.33, 21141.12.34,
21141.13.20, 21141.13.21, 21141.13.22, 21141.13.24,
21141.18.7, 21141.18.9, 21141.18.10, 21141.18.11,
21141.18.12, 21141.18.13, 21141.18.14, 21141.18.15,
21141.18.17, 21141.18.30, 21141.18.31, 21141.18.32,
21141.18.33, 21141.18.59, 21141.18.60, 21141.18.61,
21141.18.65, 21141.18.66, 21141.18.67, 21141.19.30,
21141.19.31, 21141.20.30, 21141.20.31, 21141.20.32,
21141.20.34, 21141.20.41, 21141.30.23, 21141.30.25,
21141.30.26, 21141.30.27, 21141.30.28, 21141.32.28,
21141.32.30, 21141.32.31, 21141.32.32, 21141.32.34,
21141.32.35, 21141.33.11, 21141.33.12, 21141.33.13,
21141.33.14, 21141.33.26, 21141.34.16, 21141.34.17,
21141.34.20, 21141.34.22, 21141.34.23, 21141.35.3,
21141.35.4, 21141.35.9, 21141.35.10, 21141.35.11,
21141.35.12, 21141.35.13, 21141.37.34, 21141.37.43,
21141.37.49, 21141.37.51, 21141.38.33, 21141.38.35,
21141.38.38, 21141.39.42, 21141.39.43, 21141.40.24,
21141.40.47, 21141.40.48, 21141.40.49, 21141.41.16,
21141.41.30, 21141.41.31, 21141.41.32, 21141.41.34,
21141.41.36, 21141.41.39, 21141.42.6, 21141.501.408,
21141.501.4 09; за с. Драганово, общ и на Бу р гас – 23090.24.64, 23090.24.102, 23090.35.103; за
с. Извор, община Бургас – 32367.1.22, 32367.1.23,
32367.1.24, 32367.3.123, 32367.3.125, 32367.7.103,
32367.7.132, 32367.7.219, 32367.10.5, 32367.10.193,
32367.10.194, 32367.10.195, 32367.10.196, 32367.10.197,
32367.16.1, 32367.16.96, 32367.16.97, 32367.16.108,
32367.16.119, 32367.33.29, 32367.33.40, 32367.35.3,
32367.35.7, 32367.35.10; за с. Изворище, община
Бу ргас – 32425.11.39, 32425.11.40, 32425.11.41,
32 425.12.1, 32 425.12.6, 32 425.12.8, 32 425.12.9,
32425.12.12, 32425.12.14, 32425.12.15, 32425.12.16,
32425.12.17, 32425.12.19, 32425.12.20, 32425.12.21,
32425.12.22, 32425.12.227, 32425.14.1, 32425.14.4,
32425.15.36, 32425.16.18, 32425.16.19, 32425.16.27,
32425.16.230, 32425.16.240, 32425.17.12, 32425.17.13,
32425.17.16, 32425.17.18, 32425.17.19, 32425.17.21,
32425.17.22, 32425.17.23, 32425.17.26, 32425.17.38,
32 42 5.18.1, 32 42 5.18.2 , 32 42 5.18.3, 32 42 5.19.1,
32425.19.2, 32425.19.12, 32425.19.13, 32425.20.27,
32425.20.28, 32425.21.1, 32425.21.14, 32425.21.15,
32425.21.17, 32425.24.37, 32425.24.41, 32425.24.42,
32425.24.374, 32425.26.370, 32425.27.1, 32425.27.2,
32425.27.6, 32425.27.20, 32425.27.94, 32425.28.4,
32 425.2 8.6, 32 425.29.1, 32 425.29.8, 32 425.29.9,
32425.29.307, 32425.29.309, 32425.30.1, 32425.30.18,
32425.30.19, 32425.30.21, 32425.30.24, 32425.30.66,
32425.30.67, 32425.35.14, 32425.35.17, 32425.35.19,
32425.35.23, 32425.35.24, 32425.35.25, 32425.35.26,
32425.35.101, 32425.36.1, 32425.36.2, 32425.36.13,
32425.36.15, 32425.39.3, 32425.44.6, 32425.44.13,
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32 425.45.1, 32 425.45.6, 32 425.45.8, 32 425.46.1,
32425.54.101, 32425.55.220, 32425.91.4, 32425.91.9,
32425.91.15, 32425.91.19, 32425.91.20, 32425.95.2,
32425.95.16, 32425.97.1, 32425.97.10; за Маринка,
община Бургас – 47202.9.1, 47202.9.2, 47202.9.130,
47202.9.153, 47202.9.154, 47202.9.155, 47202.9.156,
472 02.9.157; за с. Миролюбово, о бщ и на Бу р гас – 48409.5.6, 48409.12.17, 48409.13.15, 48409.13.18,
48409.13.42, 48409.14.6, 48409.14.10, 48409.14.14,
48409.15.44, 48409.15.132, 48409.15.133, 48409.15.134,
48409.15.135, 48409.18.32, 48409.18.33, 48409.18.34,
48409.18.35, 48409.20.19; за с. Равнец, община Бургас – 61145.5.77, 61145.5.106, 61145.5.142, 61145.5.150,
61145.8.70, 61145.8.271, 61145.9.1, 61145.9.4, 61145.9.5,
61145.9.7, 61145.9.8, 61145.9.11, 61145.9.14, 61145.9.47,
61145.9.83, 61145.9.85, 61145.9.88, 61145.9.89, 61145.9.90,
61145.9.92, 61145.9.94, 61145.9.95, 61145.9.96, 61145.9.97,
61145.9.130, 61145.9.133, 61145.9.134, 61145.9.135,
61145.9.136, 61145.9.218, 61145.9.219, 61145.9.224,
61145.9.233, 61145.9.235, 61145.9.238, 61145.9.247,
61145.9.261, 61145.9.263, 61145.9.264, 61145.9.269,
61145.9.272, 61145.9.273, 61145.9.278, 61145.9.281,
61145.9.283, 61145.9.286, 61145.9.290, 61145.9.300,
61145.9.301, 61145.10.22, 61145.10.44, 61145.10.63,
61145.10.80, 61145.10.81, 61145.10.82, 61145.10.110,
61145.10.111, 61145.10.112, 61145.10.113, 61145.10.130,
61145.10.131, 61145.10.132, 61145.10.140, 61145.10.141,
61145.10.142, 61145.10.143, 61145.10.271, 61145.11.1,
61145.11.18, 61145.11.20, 61145.11.21, 61145.11.26,
61145.11.30, 61145.11.32, 61145.11.33, 61145.11.34,
61145.11.35, 61145.11.54, 61145.11.55, 61145.11.56,
61145.11.60, 61145.12.8, 61145.12.9, 61145.12.10,
61145.12.18, 61145.12.22, 61145.12.23, 61145.12.26,
61145.13.3, 61145.13.4, 61145.13.5, 61145.13.7, 61145.13.34,
61145.13.37, 61145.13.42, 61145.13.44, 61145.13.56,
61145.13.57, 61145.13.58, 61145.17.152, 61145.18.89,
61145.18.90, 61145.18.109, 61145.18.111, 61145.18.117,
61145.18.119, 61145.18.283, 61145.18.308, 61145.18.312,
61145.18.377, 61145.18.379, 61145.18.381, 61145.18.389,
61145.18.390, 61145.18.396, 61145.18.406, 61145.18.407,
61145.18.424, 61145.18.425, 61145.18.426, 61145.18.428,
61145.18.440, 61145.18.441, 61145.19.1, 61145.19.133,
61145.20.23, 61145.20.42, 61145.20.58, 61145.21.1,
61145.21.14, 61145.21.27, 61145.21.39, 61145.21.53,
61145.21.62, 61145.22.31, 61145.23.27, 61145.36.1,
61145.36.2, 61145.36.3, 61145.36.4, 61145.36.5, 61145.36.6,
61145.36.7, 61145.36.8, 61145.36.10, 61145.36.11,
61145.36.12, 61145.36.14, 61145.36.15, 61145.36.16,
61145.36.17, 61145.36.18, 61145.36.19, 61145.36.20,
61145.36.21, 61145.36.22, 61145.46.9, 61145.46.10,
61145.46.12, 61145.46.17, 61145.46.18; за с. Твърдица,
община Бургас – 72151.1.4, 72151.1.14, 72151.2.1,
72151.3.1, 72151.4.1, 72151.5.1, 72151.8.1, 72151.16.88,
72151.16.92, 72151.16.93, 72151.16.94, 72151.16.95,
72151.17.38, 72151.17.42, 72151.17.43, 72151.17.44,
72151.17.47, 72151.17.48, 72151.18.12, 72151.19.51,
72151.20.34, 72151.20.37, 72151.21.13, 72151.22.47,
72151.22.52, 72151.23.12, 72151.24.23, 72151.24.24,
72151.24.26, 72151.28.36, 72151.29.40, 72151.30.2,
72151.30.3, 72151.30.7, 72151.30.8, 72151.30.13,
72151.30.14, 72151.30.15, 72151.30.16, 72151.32.28,
72151.33.3, 72151.33.4, 72151.33.7, 72151.33.11,
72151.33.13, 72151.33.14, 72151.33.15, 72151.34.75,
72151.35.9, 72151.35.10, 72151.35.17, 72151.35.18,
72151.35.19, 72151.35.20, 72151.35.21, 72151.35.24,
72151.35.25, 72151.37.5, 72151.37.12, 72151.37.60,
72151.37.64, 72151.37.65, 72151.38.1, 72151.38.97,
72151.39.1, 72151.39.2, 72151.39.3, 72151.39.7, 72151.39.8,
72151.39.9, 72151.39.10, 72151.39.12, 72151.39.13,
72151.39.14, 72151.41.19, 72151.44.29, 72151.44.30,
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72151.45.1, 72151.45.5, 72151.45.6, 72151.45.7, 72151.45.8,
72151.46.1, 72151.46.2, 72151.47.28, 72151.48.3,
72151.4 8.4, 72151.49.1, 72151.49.2 , 72151.49.8 ,
72151.50.53, 72151.51.20, 72151.51.21, 72151.51.22,
72151.51.23, 72151.53.4, 72151.53.6, 72151.53.7,
72151.53.8, 72151.53.9, 72151.53.11, 72151.53.12,
72151.53.13, 72151.53.14, 72151.53.16, 72151.53.23,
72151.53.29, 72151.53.30, 72151.53.31, 72151.54.12.
Проектите за изменение се намират в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас. В
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се
запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
2847
13. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на план за регулация и застрояване и
план-схема на преместваемите обекти в обхват
на нов УПИ Х – за специални нужди, ХІ-738,
ХІІІ – за парк и спорт и пг., нов кв. 2-Б, нова
алея, която е делител на нов квартал кв. 2-Б и нов
кв. 2-Д, промяна в уличната регулация на улица
между о.т. 95 – о.т. 96 – о.т. 44, м. Младост 3,
район „Младост“ – СО. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в срок от един месец от датата на
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения по проекта чрез
район „Младост“ – Столична община.
2930
13. – Община Гоце Делчев на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава че с Решение № 62
от 13.02.2020 г. на Общинския съвет – гр. Гоце
Делчев, е одобрен проект за ПУП – парцеларен
план за трасе на задънена улица с широчина 4 м
и завършваща с уширение с нови о.т. 299а (разположена между о.т. 301а и о.т. 300 по плана на
гр. Гоце Делчев) до о.т. 299и, започващо от ПИ
17395.501.9067, преминаващо през ПИ 17395.64.68,
ПИ 17395.64.6, ПИ 17395.64.4, ПИ 17395.64.22 и
достигащо до ПИ 17395.64.12 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Проектната документация се намира в общинската администрация – Гоце Делчев, стая 101.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Гоце Делчев пред Административния
съд – Благоевград.
2898
2. – Община гр. Искър, област Плевен, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с
Решение № 66 от 28.02.2020 г. е одобрен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура
извън границите на населените места и селищните
образувания, представляващ оптична връзка за
базова станция № 3537 в ПИ 123094, местност
Писаревска бара, намиращо се в землището на
гр. Искър, преминаваща през следните поземлени имоти: 55782.47.068, 55782.150.553, 55782.150.6,
55782.123.59, 55782.123.19, 55782.123.91, 55782.123.95
и 55782.123.94, в землището на гр. Искър, община Искър. Настоящото решение подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
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в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Искър пред Административния съд – Плевен.
2961
2. – Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
АМ „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 139+340 по технически
проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път ІІ-35) до км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по технически
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-301)
на територията на с. Слатина, с. Владиня, с. Дренов, с. А лександрово и с. Чавдарци, община
Ловеч, област Ловеч. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до общинската администрация.
2984
1. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план на ВиК захранване на ПИ с идентификатор 49494.506.11 в землището на гр. Мъглиж от
съществуващ водопровод в ПИ с идентификатор
49494.506.1010 в землището на гр. Мъглиж с възложител Росен Минчев Ковчев. Трасето на ВиК
провода е проектирано да започне от съществуващ
водопровод в поземлен имот с идентификатор
49494.504.1010 – селскостопански път, собственост
на Община Мъглиж, преминава през поземлен
имот с идентификатор 49494.504.283 – напоителен канал, държавна собственост, поземлени
имоти с идентификатори 49494.505.6, 49494.505.5,
49494.505.4, 49494.505.3 – ниви, и достига до поземлен имот с идентификатор 49494.506.11 (урбанизирана територия, предназначен за производство
на селскостопанска продукция) в землището на
гр. Мъглиж, община Мъглиж, собственост на
възложителя. Общата дължина на трасето за
външно ВиК захранване е 226,00 м, а площта на
сервитута е 158,20 м. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
2897
46. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе
външно ел. захранване до имот с идентификатор
72744.45.8, м. 14-ти Пост, по КККР за неурабанизирана територия за землище на с. Тополница,
община Петрич. Трасето и сервитутите за външно
ел. захранване са предвидени да преминат през
имоти с идентификатори 72744.45.10, 72744.45.18 и
72744.45.8 по КККР за неурбанизирана територия на
землище с. Тополница, като подробно описание на
имотите и сервитутите е отразено в приложените
регистри на засегнатите имоти, неразделна част
към ПУП – ПП за трасе на външно ел. захранване до имот с идентификатор 72744.45.8, м. 14-ти
Пост, по КККР за неурабанизирана територия
за землище на с. Тополница, община Петрич.
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Проектите се намират в сградата на общинската
администрация – Петрич. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската администрация на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
2986
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: „АМ „Хемус“,
участък от км 137+800 до км 139+340 от идейния
проект на НКСИП = км 139+340 по технически
проект от 2018 г. (края на п.в. при пресичане с
път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП = км 167+572 по технически проект
от 2020 г. (след пресичането с път III-301)“, на
територията на с. Бохот, община Плевен, област
Плевен. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
се запознаят с предложения проект в сградата
на Община Плевен и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
2985
18. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 125
от 17.03.2020 г. на Общинския съвет „Марица“
е одобрен ПУП – парцеларен план на трасе на
кабелна линия 1 kV от съществуващ КРШ-1 до
ново електромерно табло ТЕПО, монтирано пред
УПИ V-43015, жилищно строителство по кадастралната карта на с. Войводиново. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до
Административния съд – Пловдив.
2887
4. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е внесен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Трасе за горски автомобилен път местност Момин мост – местност
Тъмраш развалините в землищата на с. Бойково,
с. Лилково и с. Скобелево, община „Родопи“, област Пловдив“. Засегнатите от трасето имоти са:
24.444, 28.19, 28.25, 36.145, 46.327 по кадастралната
карта на с. Бойково, община „Родопи“; 23.556,
341.581, 342.437, 350.548, 350.551 по кадастралната
карта на с. Скобелево, община „Родопи“, и 23.861,
23.862 по кадастралната карта на с. Лилково, община „Родопи“, 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.
2987
2. – Община Полски Тръмбеш на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните
лица, че е изработен проект на ПУП – парцеларен
план за обект АМ „Хемус“, участък от км 189+344
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от идейния проект на НКСИП км 190+771,67 по
техн. проект от 2020 г. (след пресичането с път
ІІІ-303) до км 222+000 от идейния проект на
НКСИП км 223+426,75 по техн. проект от 2020 г.
(след пресичането с път І-5) на територията на
с. Куцина, с. Стефан Стамболово и с. Полски
Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико
Търново. В едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения
проект и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в деловодството на
общинската администрация – Полски Тръмбеш.
2896
1. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че със
Заповед № ДС-12-3 от 12.02.2020 г. на областния
управител на област Пловдив е одобрено задание
за проектиране на ПУП – парцеларен план (план
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии)
за обект: „Тласкателен водопровод за с. Пъдарско,
община Брезово, от помпена станция „Борец“ в
ПИ 48948.8.55 по к.к. на с. Момино село, община
Раковски“, като линеен обект на територията на
две общини в област Пловдив. Разрешава се на
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Пловдив, да възложи изработване на ПУП – парцеларен
план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии) за обект: „Тласкателен водопровод
за с. Пъдарско, община Брезово, от помпена
станция „Борец“ в ПИ 48948.8.55 по к.к. на с. Момино село, община Раковски“, като линеен обект
на територията на две общини в област Пловдив.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания до Община Раковски за разглеждане от
ЕСУТ при общината.
2880
2. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че с Решение № I, взето с
протокол № 14 от 8.04.2020 г., е разгледан проект
за ПУП – парцеларен план (план за елементите
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии) за обект: „Тласкателен водопровод за с. Пъдарско, община Брезово,
от помпена станция „Борец“ в ПИ 48948.8.55 по
к.к. на с. Момино село, община Раковски“, като
линеен обект на територията на две общини в
област Пловдив. Проектът е изложен в сградата на общината, ет. 1, стая № 2. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
Община Раковски.
2938
26. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за поземлени имоти с
идентификатори: 68850.513.6713, 68850.513.6128,
68850.513.619 0, 68850.513.6197, 68850.513.14 4,
68850.513.6706, 68850.513.6711 и 68850.513.6714, в
кв./парк Бедечка, гр. Стара Загора, по чл. 16
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от ЗУТ. Към проекта са приложени протоколи,
с които комисията по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ е
приела представените оценки за определяне
на пазарната стойност на новообразуваните с
плана урегулирани поземлени имоти и имотите
преди урегулирането им на основание чл. 16,
ал. 4 от ЗУТ, изготвени от лицензиран оценител.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – Стара Загора, ет. 5, стая 515. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, искания и предложения по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
2926
78. – Община Угърчин обявява на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ на заинтересованите
собственици на поземлени имоти в землищата
на гр. Угърчин и с. Драгана, които са части от
землището на община Угърчин, област Ловеч, и
са засегнати от преминаване през тях на „Реконструкция на външен водопровод от разпределителна шахта при резервоари (НР) – гр. Угърчин,
до напорен резервоар (НР) – с. Драгана“, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП), показващ
имотите или части от тях, през които преминава трасето на споменатия външен водопровод,
и ще бъде заплатено за това преминаване през
земите, които се засягат и са общински и частни
имоти – пасища, мери, земи, стопанисвани от
общината, земеделски земи и такива от горския
фонд. Същият ще бъде обявен на страницата
на общината, на информационните табла на
общината и на съответните кметства. Проектът
се намира в стая № 106 на ет. 1 в сградата на
Община Угърчин за разглеждане от заинтересованите лица всеки работен ден от седмицата. В
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят мотивирано възражение, предложение
или искане по проекта, ако имат такова, чрез
кмета на община Угърчин до общинската администрация на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
2890
53. – Община Харманли на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
с Решение № 124 от 25.03.2020 г. (протокол № 7)
на Общинския съвет – гр. Харманли, е одобрен
ПУП – ПП – парцеларен план за изграждане на
трасе на обект „Външно кабелно електрозахранване на приемно-предавателна станция НКV 181
(Овчарово)“ в ПИ 53237.64.19 по КК на с. Овчарово,
община Харманли, от ПИ 38011.113.8 през ПИ
38011.113.11, ПИ 38011.113.12 и ПИ 38011.113.15 по
КК на с. Коларово, община Харманли. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
2931
93. – Общ ина „Т у н д ж а“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 118 от 23.03.2020 г. на Общинския
съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за съоръжение на техническата инфраструктура:
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Трасе на кабелни линии HH 1 kV от МТП „8“
до ново електромерно табло – ЕТ, и до подменен
стоманобетонен стълб – СБС, на въздушна мрежа
НН – ВНН, захранваща манастир „Рождество
Пресвета Богородица“ в ПИ с идентификатор
35028.25.65 по КККР в землището на с. Кабиле.
Трасето започва от съществуващо ТНН в ПИ
35028.19.33, минава през ПИ 35028.26.58, ПИ
35028.25.66 – общинска публична собственост, и
стига до ново ЕТ и подменен СБС в ПИ 35028.25.66
през съществуващи стълбове в ПИ 35028.25.66,
ПИ 35028.25.65 и ПИ 35028.25.67 – общинска
публична собственост, по КККР в землището
на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол,
съгласно приетите и одобрени графични части,
неразделна част от решението. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване по законосъобразност в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община „Тунджа“ пред Административния
съд – Ямбол.
2859

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Алианс за популяризиране и
развитие на туризма в регион Банско“ – Банско,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо събрание на сдружението на
30.05.2020 г. в 11 ч. в Банско, ул. България № 22,
при следния дневен ред и проекти за решения: 1.
приемане на годишен финансов отчет на сдружението за 2012 г. – 2019 г.; проект за решение – ОС
приема финансовия отчет на сдружението за
2012 г. – 2019 г.; 2. приемане на представения
от управителния съвет отчет за дейността на
сдружението за 2019 г.; проект за решение – ОС
приема представения от управителния съвет
отчет за дейността на сдружението за 2019 г.; 3.
освобождаване на управителния съвет от отговорност за дейността му през 2019 г.; проект за
решение – ОС освобождава управителния съвет
от отговорност за дейността му през 2019 г.; 4.
приемане на предложените от управителния
съвет основни насоки и програми за дейността на сдружението; проект за решение – ОС
приема предложенията на управителния съвет;
5. приемане на предложения от управителния
съвет бюджет; проект за решение – ОС приема
предложения от управителния съвет бюджет; 6.
освобождаване на членове на управителния съвет
и избор на нови членове на управителния съвет;
проект за решение – ОС приема предложенията
на управителния съвет; 7. освобождаване на
членовете на надзорния съвет и избор на нови
членове на надзорния съвет; проект за решение – ОС приема предложенията на управителния съвет; 8. промени в устава на сдружението;
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проект за решение – ОС приема предложенията
на управителния съвет за промени в устава на
сдружението; 9. разни. Писмени материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, са
на разположение на членовете на сдружението в
седалището му. Членовете – юридически лица, се
представляват на общото събрание от законните
си представители или от изрично упълномощен
представител. Регистрацията на членовете и
техните представители в общото събрание се
извършва в 11 ч. на мястото на провеждането
му, като за целта същите се подписват в списъка
на присъстващите. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
представените членове.
2954
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Стрелкови клуб „Тракийски
юнак“, Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и съгласно устава свиква общо отчетно-изборно
събрание на 27.05.2020 г. в 11 ч. в сградата на
„Тракийски културен дом“ – Пловдив, зала „Библиотека“, ет. 2, ул. Д. Талев № 49, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението;
2. обсъждане и приемане на финансов отчет за
2019 г.; 3. обсъждане и приемане на календарен
план за мероприятията за 2020 г.; 4. обсъждане
и приемане на бюджет за 2020 г.; 5. обсъждане и
приемане на устав; 6. освобождаване и сваляне
отговорността от председателя на управителния
съвет; 7. избор на председател на управителния
съвет; 8. освобождаване и сваляне отговорността
от управителния съвет; 9. избор на управителен
съвет; 10. разни. Регистрацията на присъстващите започва в 10,30 ч. на 27.05.2020 г. на мястото
на провеждане на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят и да присъстват.
2939
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Футболен клуб „Славия – 2000“,
с. Яхиново, област Кюстендил, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.06.2020 г.
в 18 ч. в с. Яхиново, община Дупница, област
Кюстендил, ул. Генерал Скобелев № 2А, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на сдружението през 2019 г. и приемане на ГФО
за 2019 г.; 2. приемане на нов устав; 3. избор на
председател и членове на УС за срок 5 години; 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2979
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