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ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, приет от 44-то Народно събрание на
13 февруари 2020 г.
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Президент на Републиката:
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Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за допълнение на Закона за предприятията на
социалната и солидарна икономика (обн., ДВ,
бр. 91 от 2018 г.; изм., бр. 17 и 24 от 2019 г.)
§ 1. В глава трета се създава чл. 10а:
„Чл. 10а. За изпълнение на възложените на
министъра на труда и социалната политика
правомощия по този закон чрез средата за
междурегистров обмен се предоставя достъп
до регистрите, администрирани от Националната агенция за приходите.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 13 февруари 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1585

УК АЗ № 33
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за туризма, приет от 44-то Народно
събрание на 12 февруари 2020 г.
Издаден в София на 19 февруари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68
и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14
и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г.,
бр. 58, 85 и 96 от 2017 г., бр. 37, 77 и 86 от
2018 г. и бр. 17, 60 и 100 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. създаде условия за развитие на морски
и ски туризъм, както и на специализираните
видове туризъм – културен, здравен (балнео,
СПА, уелнес, медицински), планински, селски, винен, еко, конгресен, детски и младежки, приключенски, спортен, ловен, голф и
друг туризъм;“.
2. Създава се т. 5:
„5. създаде условия за устойчиво развитие
на националните курорти.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
„4. предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги в
областта на морския, зимен (ски), културния,
кулинарния, здравния (балнео, СПА, уелнес,
медицински), планинския, селския, винения,
еко, конгресния, детския и младежкия, приключенския, спортния, ловния, голф и други
видове туризъм;“.
б) в т. 5 накрая се добавя „и обучение на
туристи по снежни спортове“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1:
аа) в буква „б“ думите „стаи за гости,
апартаменти за гости“ се заличават;
бб) създава се буква „в“:
„в) клас В – стаи за гости и апартаменти
за гости;“
б) създават се т. 22 и 23:
„22. пещерите – в случай че са социализирани и предлагат условия за приемане и
обслужване на туристически посещения и в
съответствие с режимите за опазването им
и с правилата на лицата, на които е предоставено правото на управление;
23. ски училища.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. предлага на Министерския съвет с
решение да обявява национални курорти;“.
2. В т. 27 накрая се добавя „и Националния
регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития по чл. 170а, ал. 1“.
3. Създава се т. 37:
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„37. обявява списък на категориите информация от Единната система за туристическа
информация, ако подлежи на класификация
като служебна тайна.“
§ 4. В чл. 7, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „заместник-министър
на вътрешните работи“ се добавя „заместник-министър на отбраната“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. по един представител на морските, на
планинските и на балнеолечебните национални курорти;“.
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Към министъра на туризма се създават:
1. Експертна комиси я по регист раци я
на т у роперат ори и т у рис т и ческ и а г ен т и
(ЕКРТТА);
2. Експертна комисия по категоризация
на туристически обекти (ЕККТО);
3. Експертна комисия по сертификация
на туристически обекти (ЕКСТО);
4. Експертна комисия за регистрация на
ски училища (ЕКРСУ);
5. Експертна комисия за определяне степента на сложност на ски пистите (ЕКОСССП).“
2. Алинеи 3 – 6 се изменят така:
„(3) В състава на ЕКРТТА се включват
с равен брой гласове представители на Министерството на туризма и представители
на браншовите туристически сдружения на
туроператорите и/или туристическите агенти.
(4) В състава на ЕККТО се включват с
равен брой гласове представители на Министерството на туризма и представители
на браншовите сдружения (хотелиерство и/
или ресторантьорство).
(5) В състава на ЕКСТО се включват с
равен брой гласове представители на Министерството на туризма, Министерството на
здравеопазването, както и представители на
продуктови и/или професионални туристически сдружения в сферата на балнеолечебни,
СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги.
(6) В състава на ЕКРСУ се включват с
равен брой гласове представители на Министерството на туризма, на Министерството на
младежта и спорта, на Българската федерация
по ски, както и представители на професионални и/или продуктови туристически
сдружения в сферата на снежните спортове.“
3. Създава се нова ал. 7:
„(7) В състава на ЕКОСССП се включват представители на Министерството на
туризма, на Министерството на младежта и
спорта, на Министерството на околната среда
и водите, на Българската федерация по ски,
както и представители на професионални
и/или продуктови туристически сдружения
в сферата на снежните спортове.“
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4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 3, 5 и 6“ се заменят с „ал. 3 – 7“
и думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 10“.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 3, 5 и 6“ се заменят с „ал. 3 – 7“.
6. Досегашната ал. 9 става ал. 10.
7. Създава се ал. 11:
„(11) По преценка на министъра на туриз
ма в състава на комисиите по ал. 1 може да
бъдат включени и други експерти.“
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Общинският съвет определя политиката за развитие на туризма на територията
на общината, като включва в програмата за
реализация на общинския план за развитие
самостоятелен раздел, съдържащ общинска
програма за развитие на туризма.“
2. В ал. 2:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Общинската програма за развитие на туризма е
в съответствие с приоритетите на областната
стратегия за развитие на туризма и стратегиите по чл. 5, ал. 2. Общинската програма за
развитие на туризма предвижда конкретни
проекти, включващи мероприятия за:“;
б) в т. 2 след думите „функциониране на“
се добавя „общински“;
в) създава се т. 9:
„9. благоустрояване, изграждане и поддържане на инфраструктурата – общинска
собственост, в националните курорти, когато
на територията на общината има такива.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите, когато на територията на
общината е разположен национален курорт
по чл. 56а, общинският съвет е длъжен да
планира разходи за подобряване на предлаганите ту ристически дейности, общински
обекти, услуги и продукти в националния
курорт.“
§ 7. В чл. 13 ал. 6 се изменя така:
„(6) Консултативният съвет по въпросите
на туризма:
1. обсъж да и одобрява проекта на общинската програма за развитие на туризма,
както и проекта на отчет за изпълнение на
програмата за предходната година;
2. прави предложения до кмета на общината и дава становища по въпроси, свързани
с развитието на туризма на територията на
общината, относно:
a) размера на т у рист и ческ и я данък и
неговото разходване;
б) членството на общината в съответната
организация за управление на туристическия
район;
3. проучва и прави предложения пред общинския съвет чрез кмета на общината за:
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a) приоритетното изграждане и поддържане на туристическата инфраструктура и
опазване и поддържане на туристическите
забележителности на територията на общината, както и за привличането на инвестиции
в сферата на туризма;
б) подобряване състоянието на транспортното обслужване;
в) опазване, поддържане и развитие на
зелените площи на територията на общината,
свързани с туризма;
г) осигуряване на трайна заетост на кад
рите в туризма и за повишаване на квалификацията им;
4. проучва, обсъжда и прави предложения пред общинския съвет чрез кмета на
общината за предприемане на необходимите
мерки за устойчиво развитие на националния
курорт, когато на територията на общината
има такъв, относно:
a) подобряване състоянието на туристическата инфраструктура;
б) осиг у ряване на обществени я ред и
спокойствието на туристите;
в) архитектурния облик на националния
курорт;
г) организиране на транспортна схема
през туристическия сезон;
д) други въпроси от значение за развитието
на националните курорти като туристически
дестинации.“
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В състава на ОЕККТО се включват
с ра вен брой глас ове п р едс т а ви т ел и на
местната администрация и представители
на местните и/или регионалните туристически сдружения, вписани в Националния
туристически регистър.“
2. В ал. 5 се създава изречение второ: „По
преценка на кмета на общината в състава на
ОЕККТО може да бъдат включени и други
експерти.“
§ 9. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „общински и областни
администрации“ се заменят с „представители на общини и на областни управители“ и
думите „други институции и организации“ се
заменят с „други организации, институции
и търговски дружества“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Орга н иза ц и и т е за у п ра влен ие на
туристическите райони не разпределят печалба.“
§ 10. В чл. 22, ал. 1 т. 3 се отменя.
§ 11. В чл. 24, ал. 8, т. 3 думата „бъдат“
се заменя със „са“.
§ 12. В чл. 25 ал. 2 се изменя така:
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„(2) В 14-дневен срок от постъпването на
новото заявление-декларация министърът на
туризма изисква съгласувателни становища
от заявителите по ал. 1. Непредставянето на
становище в 14-дневен срок от получаване
на искането се смята за съгласуване без
бележки.“
§ 13. В чл. 43 се създава ал. 3:
„(3) Областните администрации, които
членуват в ОУТР, не заплащат членски внос.“
§ 14. В чл. 44, а л. 2, изречение второ
д у м и т е „на дзорн и я орга н“ се замен я т с
„контролния съвет“.
§ 15. В чл. 45, ал. 2 думите „надзорния
орган“ се заменят с „контролния съвет“.
§ 16. В чл. 47 се създават ал. 4 и 5:
„(4) В туристическите сдружения не могат
да членуват политически партии, синдикални организации, религиозни институции и
юридически лица, регистрирани по реда на
Закона за вероизповеданията.
(5) Приходите по бюджета на туристически
сдружения се формират от:
1. еднократни встъпителни членски вноски;
2. годишни и допълнителни вноски;
3. приходи от дейности по чл. 3, ал. 3 от
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел;
4. с редс т ва о т у час т ие в европейск и,
международни и други донорски програми;
5. дарения от физически и юридически
лица;
6. л и х ви по депози т и т е на собс т вен и
средства;
7. други източници, установени със закон
или с друг нормативен акт.“
§ 17. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 2:
„2. ЕИК, както и данни за съдебната
регистрация на сдружението, когато е приложимо;“
б) досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4 и 5;
в) създава се т. 6:
„6. дейност, свързана с развитието на туризма, която сдружението е осъществявало
не по-малко от три години от вписването
му по реда на Закона за юридическите лица
с нестопанска цел.“
2. В ал. 3 се създава т. 3:
„3. доказателства за обстоятелствата по
ал. 2, т. 4 – 6.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Информация относно регистрацията и
актуалното състояние на заявителя и уставът
на сдружението се набавят по служебен път.“
4. В ал. 5 след думите „издава заповед за“
се добавя „определяне на вида и“.
5. Алинея 9 се изменя така:
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„(9) Ежегодно до 31 май представляващият сдружението или упълномощено от него
лице подава в Министерството на туризма
декларация по образец, утвърдена със заповед
на министъра на туризма. Към декларацията
се прилагат:
1. списък на редовните членове;
2. информация за платения членски внос
за предходната година, когато е приложимо;
3. доказателства за реално осъществявана
дейност от сдружението съгласно устава.“
§ 18. Създава се чл. 52а:
„Чл. 52а. При промяна на вписаните обстоятелства по чл. 166, ал. 1, т. 4 представ
ляващият сдружението или упълномощено
от него лице подава заявление по образец,
утвърден от министъра на туризма, за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, в 7-дневен
срок от настъпването им.“
§ 19. В чл. 53, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „редовен организационен
живот на“ се заменят с „реално осъществявана дейност от“.
2. В т. 4 думата „заявление-декларация“
се заменя със „заявление“.
§ 20. В чл. 55, ал. 1 и 2 думите „могат да
учредят“ се заменят със „се учредява и в
него членуват“.
§ 21. Създава се глава четвърта „а“ „Национални курорти“ с чл. 56а и 56б:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

„ а “

НАЦИОНАЛНИ КУРОРТИ
Чл. 56а. (1) Обявяването на национални
ку рорти се извършва по предложение на
министъра на туризма с решение на Минис т ерск и я съвет, коет о се обнародва в
„Държавен вестник“.
(2) След влизането в сила на решението
по ал. 1 лицата, които ще извършват дейност
в местата за настаняване и заведенията за
хранене и развлечения на територията на
националните курорти, получават админис
тративни услуги по този закон в срокове,
съкратени наполовина от предвидените.
Чл. 56б. (1) Министерският съвет приема наредба за националните курорти по
предложение на министъра на туризма и
министъра на здравеопазването.
(2) С наредбата по ал. 1 се уреж дат:
1. критериите, на които следва да отговарят курортите, за да бъдат обявени за
национални курорти;
2. редът за заявяване на обявяване за
национален курорт;
3. организацията и управлението на туристическите дейности на територията на
националните курорти;
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4. спец ифи ч н и т е въп роси, свърза н и с
развитието на националните курорти като
туристическа дестинация.“
§ 22. В чл. 59, ал. 1, т. 10 думата „атракции“ се заменя със „забележителности“.
§ 23. В чл. 61, ал. 2 се създава т. 6:
„6. н я ма ус та новен и с вл язъ л в си ла
акт задължения за данъци и задължителни
осигурителни вноски, включително и лихви
по тях, освен когато компетентният орган
е допуснал разсрочване или отсрочване на
задълженията.“
§ 24. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) създава се нова буква „е“:
„е) че няма установени с влязъл в сила
акт задължения за данъци и задължителни
осигурителни вноски, включително и лихви
по тях, освен когато компетентният орган
е допуснал разсрочване или отсрочване на
задълженията;“
бб) досегашната буква „е“ става буква „ж“;
вв) досегашната буква „ж“ се отменя;
б) в т. 2:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) дек ларация от всяко от лицата по
чл. 61, а л. 3 относно обстоятелствата по
ч л. 61, а л. 3, т. 1 – 3, как то и док у мен т,
удостоверяващ обстоятелството по чл. 61,
ал. 3, т. 1 – за чуждестранни граждани; за
бъ лгарск и г ра ж дани обст оя телст во т о по
чл. 61, ал. 3, т. 1 се установява служебно;“
бб) буква „б“ се отменя.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1, букви
„г“, „е“ и „ж“ се установяват служебно.“
§ 25. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
1. А линеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Определени от министъра на туриз
ма длъж ностни лица разглеж дат за явления-декларациите и приложените към тях
документи в 14-дневен срок от датата на
пос т ъп ва не т о и м. Когат о п редс та вен и т е
док у менти съответстват на изиск вани ята
на чл. 63 и не е налице някое от обстоятелствата по ал. 4, т. 1, 2 и 3, те се представят
за разглеж дане от ЕК РТ ТА. В 14-дневен
срок от заседанието ЕКРТТА се произнася
с мотивирано предложение до министъра на
туризма или оправомощено от него лице за
извършване на регистрацията.
(2) При конс тат и ра на неп ъ л но та и л и
нередовност на представените доку менти
по чл. 63 длъжностните лица по ал. 1 писмено у ведом яват за яви т ел я и оп редел я т
14-дневен срок от получаването на уведомлението за отстраняването им. Срокът по
а л. 1, изречение първо спира да тече до
датата на отстраняването на непълнотата
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и/или нередовността. След изтичането на
срока за отстраняване на непълнотата или
нередовността длъжностните лица по ал. 1
представят документите за разглеж дане от
ЕКРТТА. В 14-дневен срок от заседанието
ЕКРТТА се произнася с мотивирано предложение до министъра на туризма или оправомощено от него лице за извършване на
регистрацията или за отказ за извършване
на регистрацията.“
2. В ал. 6 след думите „ал. 1“ се добавя
„изречение трето“.
§ 26. В чл. 68, ал. 4, т. 2 буква „б“ се
отменя.
§ 27. В чл. 71, т. 6 думата „учители“ се
заменя с „училища“.
§ 28. Създава се чл. 79а:
„Чл. 79а. (1) Ту роператорът пряко или
чрез туристическия агент сключва договор
за туристически пакет преди започването
на изпълнението на туристическия пакет.
(2) Туроператорът е длъжен да съхранява
на траен носител сключените от него или
чрез туристически агент договори за туристически пакети за срок от две години, считано
от приключването на тяхното изпълнение.“
§ 29. В чл. 98 ал. 3 се отменя.
§ 30. В ч л. 108, а л. 4 д у м и т е „ч л. 98,
а л. 4“ се замен ят с „чл. 166, а л. 1, т. 10,
букви „а“ – „г“.
§ 31. В чл. 113, ал. 1 се създава т. 4:
„4. разпола га с ъс собс т вен, нае т и л и
ползван на друго основание обект по чл. 3,
ал. 2, т. 1 и 3, в който ще се извършва хотелиерство.“
§ 32. В чл. 114, т. 1 след думата „категоризиран“ се добавя „или регистриран“.
§ 33. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Вписвани я та в рег ис т ъра се извърш ват
незабавно при настаняването на туриста.“
2. В ал. 5, т. 2 думите „ал. 3“ се заменят
с „ал. 4“.
3. В ал. 6 т. 3 се изменя така:
„3. алинея 2, т. 3 – данните се въвеж дат
в Единната система за туристическа информация чрез публично достъпен уеб или друг
интерфейс и сигурна комуникационна сесия
за свързаност, като въвеждането се извършва
в срок до 24 часа от вписването или промяната на данните по ал. 5 в регистъра; когато
туристически обекти по ал. 4 се намират в
райони, за които липсва комуникационна
свързаност, въвеж дането на данни в Единната система за туристическа информация
се извършва веднъж седмично; районите
се публикуват на интернет страницата на
Министерството на туризма.“
§ 34. В глава осма наименованието на
раздел II се изменя така: „Категоризиране
на места за настаняване и прилежащи към
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тях заведени я за хранене и развлечени я,
самостоятелни заведения за хранене и развлечения, туристически хижи и прилежащите
към тях заведения за хранене. Регистриране
за упражняване на дейност в стаи за гости
и апартаменти за гости“.
§ 35. В чл. 119, ал. 1 след думата „категоризиране“ се добавя „или регистриране“.
§ 36. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
1. А линея 1 се изменя така:
„(1) Местата за настаняване са три класа – „А“, „Б“ и „В“. Местата за настаняване
клас „А“ и клас „Б“ и заведенията за хранене
и развлечения се категоризират в следните
категории: „една звезда“, „две звезди“, „три
звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“.“
2. В ал. 2 след думата „развлечения“ се
добавя „които подлежат на категоризация“.
3. А линея 5 се изменя така:
„(5) Изискванията към категоризираните места за настаняване и заведенията за
хранене и развлечения, редът за определяне
на категория, както и условията и редът за
регистриране на стаи за гости и апартаменти
за гости се определят с наредба, приета от
Министерския съвет.“
4. А линея 6 се отменя.
§ 37. В чл. 122 ал. 5 се отменя.
§ 38. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „стаи за гости, апартаменти за гости“ се заличават;
б) създава се т. 3:
„3. клас „В“ – стаи за гости и апартаменти за гости.“
2. В ал. 3 т. 5 и 6 се отменят.
§ 39. В чл. 127 абревиатурата „ЕККСТО“
се заменя с „ЕККТО“.
§ 40. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
в т. 1 буква „ж“ и буква „з“ се отменят.
2. Създават се ал. 2, 3, 4 и 5:
„(2) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице извършва
регист раци я на места за настан яване от
клас „В“, в които се извършва хотелиерска
дейност, чрез вписване в Националния туристически регистър.
(3) Места за настан яване от к лас „В“
могат да бъдат регистрирани, включително
когато са в сградата или на територията
на апартаментен т у ристическ и комплекс
по смисъла на § 1, т. 19, буква „а“ от допълнителните разпоредби, но не са част от
неговия капацитет.
(4) К мет ът на общ и ната и л и оп ра во мощено от него длъжностно лице издава
удостоверение за регистрация на лицата,
вписани в регистъра по ал. 2.
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(5) За рег ист рац и я та, вписванет о на
обстоятелства и промени в Националния
т у ристическ и регист ър се съби рат такси
съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.“
§ 41. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 буква „е“ се изменя така:
„е) че лицето има право да извършва
дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване
в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се
посочват акт, том и година и службата по
вписванията, в която е вписан;“
б) в т. 2:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) копие от документа за ползване на
обекта, представляващ място за настаняване,
когато обектът не е собствен на заявителя
и не подлежи на вписване;“
бб) буква „б“ се отменя.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „в стаи за
гости, апартаменти за гости или“ се заличават;
б) в т. 1 буква „б“ се изменя така:
„б) че лицето има право да извършва
дейност в обекта, в случай че това лице е
различно от собственика на обекта, като
се посочват индивидуализиращи данни за
документа за ползване в зависимост от вида
му, а ако същият подлежи на вписване, се
посочват акт, том и година и службата по
вписванията, в която е вписан;“
в) в т. 2:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) копие от документа за ползване на
обекта, ако не е собствен и не подлежи на
вписване;“
бб) буква „в“ се отменя.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 буква „г“ се изменя така:
„г) че лицето има право да извършва
дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване
в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се
посочват акт, том и година и службата по
вписванията, в която е вписан;“
б) в т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) копие от документа за ползване на
обекта, когато документът за ползване не
подлежи на вписване;“.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1, букви
„г“, „д“ и „е“, ал. 2, т. 1, буква „б“ и ал. 3,
т. 1, букви „г“ и „д“ се установяват служебно и/или при проверката по чл. 130, ал. 5.“
§ 42. Създава се нов чл. 129а:
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„Чл. 129а. Лицето, което ще извършва на
станяване в стаи за гости или апартаменти за
гости, или упълномощено от него лице подава
до кмета на общината заявление-декларация
по образец. Заявление-декларацията трябва
да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) наименованието на лицето, както и
името на местата за настаняване – стаи за
гости, апартаменти за гости (с изписване
с български и с латински букви), и адрес;
телефон/факс и адрес на електронна поща,
ако разполага с такива; в противен случай
се изписват имената на упълномощеното
лице и неговите телефон/факс и адрес на
електронна поща;
б) че лицето има п раво да извършва
дейност в обекта, в случай че това лице е
различно от собственика на обекта, като
се посочват индивидуализиращи данни за
документа за ползване в зависимост от вида
му, а ако същият подлежи на вписване, се
посочват акт, том и година и службата по
вписванията, в която е вписан;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) копие от документа за ползване на
обекта, ако не е собствен и не подлежи на
вписване;
б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.“
§ 43. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:
1. А линеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Оп р еде лен и о т к ат ег ори зи ра щ и я
орган длъжностни лица разглеждат заявления-декларациите и приложените към тях
документи в 14-дневен срок от датата на
постъпването им и след като констатират,
че представените документи съответстват
на изиск вани ята на чл. 129, ал. 1, 2 или
3, изг о т вя т мо т иви ра но п ред ложение до
съответни я категоризиращ орган или до
оправомощено от него длъжностно лице да
открие процедурата по категоризиране на
туристическия обект и да издаде временно
удостоверение за откритата процедура по
категоризиране.
(2) При констатирана непълнота или нередовност на представените документи по
чл. 129, ал. 1, 2 или 3 длъжностните лица
по ал. 1 писмено уведомяват заявителя и
определят 14-дневен срок от получаването
на уведомлението за отстраняването им.“
2. В ал. 5:
а) думите „по решение на съответната
ЕККТО се“ се заменят с „категоризиращият
орган или оправомощено от него длъжностно лице“;
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б) с ъ зда ва с е изречен ие вт оро: „При
необходимост от съдействие във връзка с
действията по ал. 1 и/или 2 и/или за проверките по тази алинея длъжностните лица
по ал. 1 писмено уведомяват председателя на
съответната ЕККТО, който свиква заседание
на ЕККТО в 7-дневен срок от получаване
на уведомлението.“
3. В ал. 6, т. 2 накрая се поставя тире и
се добавя „когато лицето не отговаря на изискванията на чл. 113 или не е представило
документ съгласно чл. 129“.
§ 44. В чл. 131 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Съответната ЕККСТО
прецен ява“ се замен ят с „Длъж ностните
лица по чл. 130, ал. 1 преценяват“.
2. В ал. 3 думите „съответната ЕККСТО“
се заменят с „длъжностните лица по чл. 130,
ал. 1“.
§ 45. Създава се чл. 132а:
„Чл. 132а. (1) На категоризираните места
за настаняване се определя уникален идентификационен код (УИК).
(2) Уникалният идентификационен код
е композитен номер, който се генерира от
Националния туристически регистър и съдържа следната информация:
1. идентификатор на обекта от кадастъра
по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър;
2. лицето, извършващо дейност в обекта;
3. поредност на категоризацията на обекта.
(3) Уникалният идентификационен код
се издава въз основа на заповедта на категоризиращия орган за определяне на вида
и категорията на обекта и се посочва като
номер на удостоверението за определената
категория.
(4) Структурата и съдържанието на УИК
и начинът на издаването му се определят в
наредбата по чл. 165, ал. 2.“
§ 46. В чл. 134, ал. 5 думите „съответната
ЕККТО“ се заменят с „длъжностните лица
по чл. 130, ал. 1“.
§ 47. В ч л . 1 35, а л . 2 а б р е в и а т у р а т а
„ЕККСТО“ се заменя с „ЕККТО“.
§ 48. В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „на собственика
или“ се заличават.
2. В ал. 2 след думите „ал. 1“ се поставя
запетая и се добавя „т. 2 – 10“.
§ 49. В чл. 138 ал. 5 се отменя.
§ 50. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1:
аа) буква „г“ се изменя така:
„г) че лицето има право да извършва
дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване
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в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се
посочват акт, том и година и службата по
вписванията, в която е вписан;“
бб) създава се буква „з“:
„з) номер и дата на издаване на разрешение
за ползване или на документ за въвеждане
в експлоатация на обекта, когато такъв се
изисква съгласно Закона за устройство на
територията;“
б) в т. 2:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) копие от документа за ползване на
помещенията, когато документът за ползване
не подлежи на вписване;“
бб) буква „б“ се отменя.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Обстоятелствата по ал. 2, т. 1, букви
„г“ – „е“ се установяват служебно и/или при
проверката по чл. 141, ал. 7.“
§ 51. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:
1. А линеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) Определени от министъра на туриз
ма длъж ностни лица разглеж дат за явления-декларациите и приложените към тях
документи в 10-дневен срок от датата на
постъпването им.
(2) Когато длъжностните лица по ал. 1
констатират, че представените документи
съответстват на изискванията на чл. 140,
те изготвят мотивирано предложение до
министъра на ту ризма или до оправомощено от него длъжностно лице да открие
процедурата по сертифициране на обекта и
да издаде временно удостоверение.
(3) При констатирани нередовности на
представените документи по чл. 140 длъжностните лица по ал. 1 писмено уведомяват
заявителя и определят 10-дневен срок от
получаването на уведомлението за отстраняването им.“
2. В ал. 7 думите „по решение на съответната ЕККСТО се“ се заменят с „оправомощено от министъра на туризма длъжностно
лице“.
3. В ал. 9 думите „следващото заседание
на ЕККСТО“ се заменят с „ЕКСТО“.
4. В ал. 10 и 11 абревиатурата „ЕККСТО“
се заменя с „ЕКСТО“.
5. Създава се ал. 14:
„(14) При необходимост от съдействие
във връзка с действията по ал. 1 и/или 2 и/
или за проверките по ал. 7 длъжностните
лица по ал. 1 писмено уведомяват председателя на съответната ЕКСТО, който свиква
заседание на комисията в 7-дневен срок от
получаването на уведомлението.“
§ 52. В чл. 141а се правят следните изменения:
1. А линея 2 се изменя така:
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„(2) Лицата по чл. 141, ал. 1 преценяват
срока по ал. 1 конкретно за всеки отделен
случай и правят мотивирано предложение
до сертифициращия орган.“
2. В ал. 3 думите „по предложение на
ЕККСТО“ се заличават.
§ 53. В чл. 142 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „категорийна“ се заличава.
2. В ал. 2 и 3 думите „Категорийната
символика“ се заменят със „Символиката“.
3. В ал. 4 думите „вида, наименованието
и категорията“ се заменят с „вида и наименованието“.
§ 54. Създава се глава девета „а“ „Ски
училища“ с чл. 143а, 143б, 143в, 143г, 143д,
143е и 143ж:
„ Г л а в а

д е в е т а

„ а “

СКИ УЧИЛИЩА
Чл. 143а. Предоставянето на услуги по
обучение на туристи по снежни спортове
се извършва от ск и у чилища, вписани в
На ц иона л н и я т у рис т и ческ и рег ис т ър о т
министъра на туризма или оправомощено
от него длъжностно лице.
Чл. 143б. (1) Туристическа дейност като
ски училище може да извършва лице, което:
1. е регистрирано като търговец по Търговския закон или по законодателството на
друга държава – членка на Европейския съюз,
и на държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или на Конфедераци я Швейцари я, или е
юридическо лице с нестопанска цел, което
има право да предоставя спортни услуги
съгласно Закона за физическото възпитание
и спорта;
2. не е в производство по несъстоятелност
или в ликвидация;
3. има персонал за обучение по снежни
спортове.
(2) Лицето по ал. 1 или негов пълномощник подава заявление-декларация по образец
до министъра на туризма. В заявление-декларацията се декларира:
1. пълното наименование на лицето и на
ски училището (с изписване с български и
с латински букви) и адрес; телефон/факс и
адрес на електронна поща, ако разполага с
такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите
телефон/факс и адрес на електронна поща;
2. ЕИК и/или основанието, на което лицето
има право да извършва стопанска дейност,
включително по законодателството на друга
държава – членка на Европейския съюз, и
на държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария;
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3. дали лицето е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
4. образованието и професионалната квалификация на персонала.
(3) Обстоятелствата по ал. 2, т. 3 се установяват служебно, а за обстоятелствата по
т. 4 се представя копие от документ.
(4) За р ег ис т ра ц и я т а , вп ис в а не т о н а
обстоятелства и промени в Националния
т у ристическ и регист ър се събират такси
съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.
Чл. 143в. (1) Определени от министъра на
туризма длъжностни лица разглеждат заявления-декларациите в 14-дневен срок от датата
на постъпването им. Когато представените
документи съответстват на изискванията на
чл. 143б, те се представят за разглеждане от
ЕКРСУ, която се произнася с мотивирано
предложение до министъра на туризма или
оправомощено от него лице за извършване
на регистрацията.
(2) При констатирана непълнота или нередовност на представените документи по
чл. 143б длъжностните лица по ал. 1 писмено
уведомяват заявителя и определят 14-дневен
срок от получаването на уведомлението за
отстраняването им. Срокът по ал. 1 спира
да тече до датата на отстраняването на непълнотата и/или нередовността.
(3) След изтичането на срока за отстраняване на непълнотата или нередовността
д л ъж нос т н и т е л и ца по а л. 1 п редс та вя т
док у мен т и т е за ра зглеж да не о т ЕК РС У,
която в 14-дневен срок от заседанието си
се произнася с мотивирано предложение до
министъра на туризма или оправомощено
от него лице за:
1. извършване на регистрацията – когато
непълнотата или нередовността са отстранени, или
2 . о т к а з за извърш ва не на р ег ис т рация – когато непълнотата или нередовността
не са отстранени.
(4) Експерт ната комиси я за регист рация на ски училища изготвя мотивирано
предложение до министъра на туризма или
оправомощено от него лице за отказ за извършване на регистрация, когато установи,
че заявителят е с прекратена регистрация
на основание чл. 143ж, ал. 1, т. 4 и че не е
изтекъл срокът съгласно чл. 143ж, ал. 2.
(5) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на ЕКРСУ извършва
регистрацията и издава удостоверение за
регистрация.
(6) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед отказва извършване на регистрация в
случаите по ал. 3, т. 2 и ал. 4.
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(7) Заповедта за отказ за извършване на
регистрация подлежи на обжалване по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Чл. 143г. Удостоверението за регистрация
на ски училище се получава лично или чрез
упълномощен представител от заявителя.
Чл. 143д. (1) Регистрацията на ски училищата е безсрочна.
(2) Правата по регистрацията могат да се
прехвърлят само когато регистрираното лице
се е преобразувало чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма,
при прехвърляне на търговско предприятие,
когато лицето, на което се прехвърлят или
преотстъпват правата, отговаря на условията
за вписване в регистъра.
(3) Процедурата за отразяване на промяната в обстоятелствата в случаите по ал. 3
се открива по заявление-декларация по образец, която се подава в 14-дневен срок от
настъпването на промяната до министъра
на туризма.
(4) При настъпване на промяна в обстоятелствата по чл. 143б, ал. 2 лицето е длъжно
в 14-дневен срок от настъпването им да заяви промените за вписване в Националния
туристически регистър и в издаденото му
удостоверение, ако е необходимо. За изменение и/или допълване на удостоверението
и вписване в регистъра се подава заявление-декларация до министъра на туризма
и документи, удостоверяващи промяната.
(5) При нередовности на документите по
ал. 3 или 4 в 14-дневен срок от получаването
им министърът на туризма или оправомощено
от него длъжностно лице писмено уведомява лицето да отстрани нередовностите в
14-дневен срок.
(6) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице извършва
вписване в Националния туристически регистър, след като установи, че заявлениедекларацията е редовна, и при необходимост
издава ново удостоверение за регистрация.
(7) При неотстраняване на нередовностите в срока по ал. 5 министърът на туризма
и л и оп ра вомощено о т нег о д л ъ ж нос т но
лице отказва да отрази промяната. Отказът
подлежи на обжалване по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
(8) За разглеждането на документите за
регистрация, за вписване в Националния
т у ристическ и регист ър и за вписване на
промени в обстоятелствата се събират такси
съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.
Чл. 143е. (1) При предоставяне на услуги по
обучение по снежни спортове от ски училище
от държава – членка на Европейския съюз,
или от държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или от Конфедерация Швейцария лицето
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уведомява писмено министъра на туризма не
по-късно от един месец преди започването
на предоставянето на услугите.
(2) Когато предоставянето на услуги като
ски училище по ал. 1 се извършва за първи
път на територията на Република България,
писменото уведомяване се извършва в срок
три месеца преди започването на предоставянето на услугите.
(3) Информация за лицето по ал. 1 и за
срока на предоставяне на услугите се публикува в Националния туристически регистър.
Чл. 143ж. (1) Министърът на туризма или
оправомощено от него длъжностно лице със
заповед прекратява регистрацията на ски
училище:
1. по писмено искане от регистрираното
лице;
2. при прекратяване на юридическото лице;
3. п ри от к риване на п роизводст во по
ликвидация или несъстоятелност;
4. по мотивирано предложение на ЕКРСУ,
когато регистрираното лице:
а) е представило неверни данни, които
са послужили като основание за извършване на регистрацията или за вписване на
промени в нея;
б) не е подало в срок заявление-декларация по чл. 143д, ал. 4 или 5;
в) престане да отговаря на изискването
по чл. 143б, ал. 1, т. 3;
г) е извършило повторно нарушение на
изискванията на този закон.
(2) В случаите по ал. 1, т. 4 в заповедта
за прекратяване на регистрацията се определя срок, не по-дълъг от две години, в
който лицето не може да кандидатства за
регистрация за същата дейност.
(3) Заповедите подлежат на обжалване
по реда на А дминистративнопроцесуалния
кодекс. Заповедите подлежат на незабавно
изпълнение. Обжалването на съответната
заповед не спира нейното изпълнение, освен
ако съдът постанови друго.
(4) При прекратяване на регистрацията
министърът на туризма или оправомощено
от него длъжностно лице предприема съответни действия за публично оповестяване
на прекратяването.
(5) В 7-дневен срок от получаването на
заповедта за прекратяване на регистрацията съответното лице е длъжно да предаде
в Министерството на т у ризма оригинала
на удостоверението за регистрация на ски
училището.“
§ 55. В чл. 144, ал. 1 след думите „туристическа агентска дейност“ се поставя запетая и
се добавя „за регистрация на ски училище“.
§ 56. В чл. 145, ал. 1 след думите „туристическа агентска дейност“ се поставя запетая и
се добавя „за регистрация на ски училище“.
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§ 57. В чл. 146, ал. 1 думите „съответния
регистър – част от“ се заличават.
§ 58. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „съответния регистър“
се заменят с „Националния туристически
регистър“.
2. В ал. 4 в текста преди т. 1 думите „съответния регистър по чл. 146, ал. 1“ се заменят
с „Националния туристически регистър“.
3. В а л. 6 в текста преди т. 1 д у мите
„съответния регистър по чл. 146, ал. 1“ се
заменят с „Националния туристически регистър“ и накрая се добавя „и обявява за
нева ли дна изда дената и дентификационна
карта по чл. 148, ал. 1“.
4. В ал. 8 думите „съответния регистър
по чл. 146, ал. 1“ се заменят с „Националния
туристически регистър“.
§ 59. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „съответния регистър
по чл. 146, ал. 1“ се заменят с „Националния
туристически регистър“.
2. В ал. 2 изречение второ се изменя така:
„Картите трябва да дават възможност за ясна
идентификация чрез снимка, име и фамилия на съответния екскурзовод, планински
водач или ски учител, а за ски учителя – и
посочване на ски училището, в което е нает.“
3. В ал. 3 се създава изречение второ:
„За издаването на дубликат на идентификационната карта се събира такса съгласно
тарифата по чл. 69, ал. 3.“
§ 60. Наименованието на глава тринадесета се изменя така: „Ски писти и ски зони“.
§ 61. В чл. 151 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Територията на ски пистите, независимо от собствеността є, е общодостъпна и
обучение по снежни спортове на нея могат
да предлагат само ски училища, вписани в
Националния туристически регистър.
(2) Достъпът до ски писти в случаите,
свързани с нац иона л ната сиг у рнос т и л и
отбраната на страната или с опазването на
защитени територии, се ограничава от компетентните органи, а при опасност за здравето
или живота на хората – от собственика или
лицето, на което са предоставени права за
ползване. Забраната се налага за срок до
отпадане на необходимостта и се преценява
за всеки случай конкретно.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Ограниченията на достъпа по ал. 2
и 3 се прилагат и за територията на детски
ски зони и снежни паркове.“
§ 62. Член 152 се изменя така:
„Чл. 152. Видовете ски писти са:
1. ски писта за алпийски ски и сноуборд;
2. ски писта за ски бягане.“
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§ 63. В чл. 153 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Детските ски зони и снежни паркове
могат да са самостоятелни или организирани
в ски зона.“
2. Досегашната а л. 2 става а л. 3 и се
изменя така:
„(3) Ползването на ски пистите, на детските ски зони и снежните паркове, на ски
пътищата и маршрутите, представляващи
връзка меж д у ск и пистите и у част ъците
з а п ри д ви ж в а не н а т у рис т и т е, к а к т о и
предоставянето на туристически услуги на
територията им, трябва да е обезопасено и
информационно обезпечено.“
§ 64. В чл. 154, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „чл. 152,
ал. 1 и чл. 153, ал. 2“ се заменят с „чл. 153,
ал. 3 според спецификите на обектите“.
2. В т. 1 думите „ски пистата“ се заменят
със „ски пистите по чл. 152“.
3. В т. 6 след думата „услугите“ се поставя
запетая и се добавя „забележителностите“,
а съюзът „и“ се заменя със запетая.
§ 65. Член 155 се изменя така:
„Чл. 155. (1) Експертната комисия за определяне степента на сложност на ски пистите
извършва първоначална проверка за определяне степента на сложност, обезопасеност и
информационната обезпеченост на ски пистите по чл. 152 след постъпило заявление до
министъра на туризма от собственика или
от лицето, на което са предоставени права
за ползване върху прилежащото към ски
пистата съоръжение.
(2) Степента на сложност на ски пистите
се определя със заповед на министъра на
туризма в 7-дневен срок от предложението
на ЕКОСССП. Заповедта се публикува на
интернет страницата на Министерството на
туризма.
(3) Експертната комисия за определяне
степента на сложност на ски пистите може
да извършва и текущи проверки за обезопасеност и информационна обезпеченост на ски
пистите, на детските ски зони и снежните
паркове, на ски пътищата и маршрутите,
представляващи връзка между ски пистите
и участъци за придвижване на туристите,
както и предоставянето на т у ристически
услуги на територията им. Проверките се
извършват в периода на експлоатацията им.“
§ 66. Създава се чл. 163а:
„Чл. 163а. (1) Правилната и безопасна
техническа експлоатация и поддръжка на
елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни
или прилежащи към местата за настаняване,
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се осигуряват от собственика, съответно от
лицата, стопанисващи плувните басейни въз
основа на писмен договор между тях.
(2) Правилната и безопасна техническа
експлоатация и поддръжка на елементите
за вграждане, филтрацията и помпите към
плувните басейни се извършват от лицата
по ал. 1 в съответствие с изискванията и
мерките, предвидени в ръководствата за експлоатация и ремонт на съответния басейн,
издадени/съставени от производителя и/или
проектанта на басейна.
(3) Лицата по ал. 1 са длъжни да ограничат
достъпа на хора до и/или използването на
технически неизправни или опасни за живота и здравето на хората плувни басейни.“
§ 67. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) създава се нова буква „к“:
„к) входящия номер на заявление-декларацията за вписване като туроператор и/или
туристически агент;“
бб) досегашните букви „к“, „л“, „м“ и „н“
стават съответно букви „л“, „м“, „н“ и „о“;
б) в т. 2:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) уникалния идентификационен код на
обекта, номера на удостоверението, включително на временното удостоверение;“
бб) буква „м“ се изменя така:
„м) входящия номер на заявление-декларацията за определяне на категория и на
заявление-декларацията по чл. 133, ал. 3 за
потвърждаване на категорията или за категория, различна от определената;“
в) в т. 4 се създава буква „ж“:
„ж) номер на удостоверението за вписване
на туристическо сдружение в регистъра;“
г) в т. 6 буква „з“ се изменя така:
„з) входящия номер на заявление-декларацията за получаване на сертификат и за
подновяване на издадения сертификат;“
д) в т. 7 думите „начин на упражняване“
и запетаята след тях се заличават;
е) в т. 8 думите „начин на упражняване
на професията“ и запетаята след тях се заличават;
ж) създава се нова т. 10:
„10. ски училищата:
а) единния идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга
идентификация, използвана в съответната
държава – членка на Европейския съюз, на
собственика на обекта;
б)номера на удостоверението за регистрация, съответно на документа, удостоверяващ
правото да се извършва такава дейност;
в) наименованието на ски училището (с
български и латински букви);
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г) седа лището, а д реса на у п равление,
телефона, факса, адреса на електронната
поща, интернет адреса;
д) имената на персонала за обу чение по
снежни спортове;
е) входящия номер на заявление-дек ларацията за вписване като ски у чилище;
ж) номера на заповедта на министъра
на ту ризма или на оправомощено от него
длъжностно лице за регистрация и за прекратяване на регистрацията;
з) наложените санкции по този закон;
и) номера на изда ден и я д у бл и к ат на
удостоверението за регистрация;
к) информацията по чл. 143е, ал. 3;“
з) създава се т. 11:
„11. т ърговците, улесн яващи предоставянето на свързани ту ристически услуги:
а) наименованието на търговеца (с български и латински букви);
б) седалище и адрес на управление, телефон/факс и адрес на електронна поща;
в) ЕИК на търговеца или основанието,
въз основа на което търговецът има право
да извършва стопанска дейност по реда на
специален закон, вк лючително по законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз, и на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария;
г) номера и датата на ск л ючени я застрахователен договор по чл. 97, ал. 2, име
на застрахователя, срока на валидност на
застраховката и застрахователната сума;
д) приложените принудителни административни мерки и санкции по този закон;“
и) досегашната т. 10 става т. 12;
к) създава се т. 13:
„13. регистрираните стаи за гости и апартаменти за гости и лицата, които извършват
дейност в тях:
а) номера на удостоверението;
б) вида на обекта;
в) наименованието на обекта;
г) адреса на обекта, телефон и електронна поща;
д) капацитета на обекта – брой легла;
е) единния идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга
идентификация, използвана в съответната
държава – членка на Европейския съюз, на
собственика на обекта;
ж) наименованието, седалището и адреса
на управление, ЕИК, данъчния или регистрационния код или друга идентификация,
използвана в съответната държава – членка
на Европейския съюз, на лицето, извършващо хотелиерство или ресторантьорство
в обекта, телефона, факса, адреса на електронната поща;
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з) датата, от която лицето извършва дейност та в обекта;
и) датата на преустановяване на дейността
в обекта.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) В Националния т у ристически регистър в отделен раздел се вписват приложените
принудителни административни мерки на
лица и за обекти, за които не се съдържа
информация по ал. 1.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 68. В чл. 167, ал. 1 думите „и категоризирани“ се заменят с „категоризирани и
регистрирани“.
§ 69. В чл. 168 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „регистрите по чл. 166,
ал. 1, т. 1 – 9 и чл. 167“ се заменят с „Националния ту ристически регистър“.
2. В ал. 2 думите „регистрите по ал. 1“
се заменят с „Националния т у ристически
регистър“.
§ 70. Член 169 се отменя.
§ 71. Създава се глава петнадесета „а“
„Национален регистър на т у ристическите
забележителности, фестивали и събития“
с чл. 170а, 170б и 170в:
„Глава петнадесета „а“
Н А ЦИОН А ЛЕН РЕГИСТ ЪР Н А Т У РИСТ И Ч Е С К И Т Е З А БЕ Л Е Ж И Т Е Л НО С Т И ,
ФЕСТИВА ЛИ И СЪБИТИ Я
Чл. 170а. (1) Националният регистър на
т у рис т и че ск и т е з аб е леж и т е л но с т и , ф е с т и ва л и и с ъби т и я с ъд ърж а и нформа ц и я
в структуриран вид за обекти и събития,
които представл яват интерес за т у риста,
и представя всички необходими данни за
планиране и организиране на посещение.
Информацията може да включва данни от
д ру г и нормат и вно ус т а новен и р ег ис т ри,
воден и о т ком пе т ен т н и т е орга н и. А вт о матизирано извличане на данни от други
регистри се извършва съгласно Закона за
електронното управление.
(2) Националният регистър на туристическ и т е забележ и т ел нос т и, фес т и ва л и и
събития е публичен и включва Регистър на
туристическите забележителности и Регистър
на туристическите фестивали и събития.
(3) В Регистъра на туристическите забележителности се вписва следната информация:
1. обекти, свързани с представянето на
недвижимо и движимо културно- историческо наследство;
2. защитени територии по Закона за защитените територии и защитени територии за
опазване на недвижимо културно наследство
по Закона за културното наследство – когато
са социализирани и предлагат условия за
приемане и обслу ж ване на т у ристическ и
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посещения и в съответствие с режимите за
опазването им и с вътрешните правилници
на лицата, на които е предоставено правото
на управление;
3. обекти, създадени с развлекателна цел,
в които се предоставят услуги с познавателна цел и/или се предлагат възможности за
отдих и забавление.
(4) Ту рист и ческ и те забележ и телност и,
фестивали и събития се вписват в регистъра по чл. 170а, ал. 1, когато имат висока
степен на привлекателност за т у ристите,
критериите за които са:
1. обществена значимост;
2. известност и популярност на обекта или
събитието, които водят до разпознаваемост
на страната или общината като туристическа
дестинация;
3. наличие на траен туристически интерес,
който формира основен или допълнителен
мотив за пътуване на туристи или екскурзианти;
4. възприемане на обекта или продукта
като специален или неповторим;
5. познавателна стойност на обекта или
събитието;
6. местоположение спрямо туристически
маршрути.
Чл. 170б. (1) Туристическите забележителности могат да са собственост на държавата,
на общините, на Българската православна
църква и на други регистрирани религиозни
институции, както и на физически и юридически лица.
(2) Собствениците, съответно лицата, на
които е предоставено ползването или управлението на туристическите забележителности, вписани в регистъра по чл. 170а, ал. 1,
с изключение на защитените територии по
Закона за защитените територии, са задължени да поддържат, реставрират, ремонтират
и предприемат всички необходими други
мерки за запазването им. Изпълнението на
това задължение е съобразно финансовите
възможности на съответните собственици
и л и ползват ел и, когат о т е са бюд жет н и
организации. Мерките за поддържане, реставриране, ремонт и опазване на движимите
и недвижимите културни ценности се извършват при условията и по реда на Закона
за културното наследство.
Чл. 170в. Условията и редът за вписване на
туристически забележителности, фестивали
и събития в регистъра по чл. 170а, ал. 1 се
уреждат в наредбата по чл. 165, ал. 2.“
§ 72. В чл. 174 ал. 5 се изменя така:
„(5) Най-късно в тридневен срок след
изтичането на срока по ал. 3 отговорното
лице по управление на обекта информира
категоризиращия орган за изпълнението на
предписанията и представя доказателства.
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След този срок оправомощено длъжностно
лице извършва проверка на място за установяване на изпълнението на предписанията.“
§ 73. В чл. 175 се създава ал. 3:
„(3) При констатирани нарушения на изискванията на закона и на наредбите по прилагането му длъжностни лица, оправомощени
от министъра на туризма, съставят актове
за установяване на извършено нарушение
на кметовете на общини. Министърът на
туризма издава наказателни постановления
за налагане на административни наказания
на кметовете на общини.“
§ 74. В чл. 176 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „по предложение на Комисията за защита на потребителите; към
п редложението се п ри лага ц ялата а дминистративна преписка по установяване на
съответното административно нарушение“
се заменят с „при писмено уведомяване от
страна на председателя на Комисията за
защита на потребителите след извършена
проверка на място за преценка на съответстващата категория; към уведомлението се
прилага цялата административна преписка
по установяване на съответното административно нарушение“;
б) създава се т. 5:
„5. заличава ски училище от Националния туристически регистър – в случаите по
чл. 143ж, ал. 1, т. 4, букви „в“ и „г“.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) М и н ис т ър ът на т у ризма извършва контрол на местата за настаняване по
чл. 127, т. 1 за спазване изискванията на
чл. 116, ал. 1 и 6.“
3. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно ал. 6, 7 и 8.
§ 75. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думата „категоризация“ се
добавя „и регистрация“;
б) в т. 5 думите „и ски учители“ се заменят със „ски учители и ски училища“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 цифрата „7“ се заменя с „5“, букви „а“ и „б“ се отменят, а в буква „в“ след
думата „некатегоризиран“ се добавя „или
нерегистриран“;
б) създава се нова т. 2:
„2. прилага принудителна административна мярка „спиране на дейността“ при:
а) извършване на туроператорска и/или
туристическа агентска дейност без удостоверение за регистрация;
б) несключване на договора за застраховка
по чл. 97, ал. 1 или 2 от страна на туроператор или търговец, улесняващ предоставянето
на свързани туристически услуги;“
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в) досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съответно т. 3, 4, 5 и 6;
г) досегашната т. 6 става т. 7 и в нея думите „и ски учители“ се заменят със „ски
учители и ски училища“;
д) досегашната т. 7 става т. 8.
3. В ал. 4 след думите „т. 1“ се добавя
„и 2“.
§ 76. В чл. 179 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „всички места за
настаняване“ се заменят с „местата за настаняване по чл. 128, т. 1“.
2. В ал. 2 т. 4 се отменя.
§ 77. В чл. 180 се правят следните изменения и допълнения:
1. А линея 1 се изменя така:
„(1) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор или
оправомощени от него длъж ностни лица
осъществяват контрол за спазване на изискванията за правилна и безопасна техническа
експлоатация и поддръжка на елементите
за вграждане, филтрацията и помпите към
плувните басейни, определени в чл. 163а и
в наредбата по чл. 164.“
2. В ал. 2 след думите „председателят
на Държавната агенци я за метрологичен
и техническ и надзор“ се добавя „или от
оправомощени от него длъжностни лица“,
думите „временно затваряне на туристическия обект“ се заменят с „временна забрана
за ползване на плувния басейн“, а думите „в
случаите, когато нарушението застрашава
живота и сигу рност та на потребителите“
се заличават.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор или
оправомощено от него длъж ностно лице
със заповед прилага принудителната административна мярка по ал. 2 при установено
нару шение на чл. 163а, ал. 2, с което се
застрашават животът и здравето на хората.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Заповедта по ал. 3 подлежи на предварително изпълнение и може да се обжалва
по реда на А дминистративнопроцесуалния
кодекс.“
§ 78. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:
1. В а л. 1 д у ми те „по този закон“ се
заменят с „на наредбата по чл. 64“, а след
думата „размер“ се добавя „от 100 до“.
2. В ал. 2 след думата „размер“ се добавя
„от 200 до“.
§ 79. В чл. 184 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 1 думите „този закон“ се заменят с „наредбата по чл. 64“, а след думата
„размер“ се добавя „от 100 до“.
2. В ал. 2 след думата „размер“ се добавя
„от 200 до“.
§ 80. В чл. 185 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При повторно нарушение се налага
имуществена санкция в размер 4000 лв.“
§ 81. Член 186 се изменя така:
„Чл. 186. (1) На туроператор или туристически агент, който при осъществяване на
своята дейност сключи договор с лице, което
няма право да извършва туроператорска или
туристическа агентска дейност, с лице, извършващо туристическа дейност в некатегоризиран, нерегистриран или несертифициран
туристически обект, с нелицензиран превозвач или застраховател, с неправоспособен
екскурзовод, планински водач, ски учител
и нерегистрирано ски училище, се налага
глоба, съответно имуществена санкция в
размер от 1000 до 2000 лв.
(2) При повторно нару шение по а л. 1
глобата, съответно имуществената санкция
е в размер от 2000 до 5000 лв.“
§ 82. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При повторно нарушение се налага
имуществена санкция в размер от 2000 до
4000 лв.“
§ 83. В чл. 188 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При повторно нарушение се налага
имуществена санкция в размер 2000 лв.“
§ 84. В чл. 189 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При повторно нарушение се налага
имуществена санкция в размер 10 000 лв.“
§ 85. В чл. 190 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При повторно нарушение се налага
имуществена санкция в размер от 1000 до
2000 лв.“
§ 86. В чл. 191 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При повторно нарушение се налага
имуществена санкция в размер от 500 до
1000 лв.“
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§ 87. В чл. 192 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При повторно нарушение се налага
имуществена санкция в размер от 200 до
600 лв.“
§ 88. В чл. 193, ал. 2 думата „двоен“ се
заличава, а след думата „размер“ се добавя
„от 10 000 до 20 000 лв.“.
§ 89. Създава се чл. 193а:
„Чл. 193а. (1) На туроператор, който не
сключи договор по чл. 79а, ал. 1, се налага
имуществена санкция в размер 2000 лв.
(2) При повторно нару шение по а л. 1
се налага имуществена санкция в размер
4000 лв.
(3) На туроператор, който наруши разпоредбата на чл. 79а, ал. 2, се налага имуществена санкция в размер 1000 лв.
(4) При повторно нару шение по а л. 3
се налага имуществена санкция в размер
2000 лв.“
§ 90. В чл. 194, ал. 3 думата „двоен“ се
заличава, а след думата „размер“ се добавя
„от 1000 до 6000 лв.“.
§ 91. В чл. 195, ал. 2 думата „двоен“ се
заличава, а след думата „размер“ се добавя
„от 1000 до 6000 лв.“.
§ 92. В чл. 196, ал. 2 думата „двоен“ се
заличава, а след думата „размер“ се добавя
„от 1000 до 6000 лв.“.
§ 93. В чл. 198, ал. 2 думата „двоен“ се
заличава, а след думата „размер“ се добавя
„от 1000 до 2000 лв.“.
§ 94. В чл. 203 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „сроковете по чл. 98“
се заменят със „срока по чл. 98, ал. 2“.
2. В ал. 2 думата „двоен“ се заличава, а
след думата „размер“ се добавя „2000 лв.“.
§ 95. В чл. 203а, ал. 2 думата „двоен“ се
заличава, а след думата „размер“ се добавя
„2000 лв.“.
§ 96. Член 204 се отменя.
§ 97. В чл. 205 се създава ал. 3:
„(3) При повторно нарушение по ал. 1 или
2 се налага глоба, съответно имуществена
санкция, в размер от 4000 до 20 000 лв.“
§ 98. Член 206 се изменя така:
„Чл. 206. (1) На лице, което предоставя
туристически услуги в некатегоризиран или
нерегистриран туристически обект по чл. 3,
ал. 2, т. 1 – 3, се налага глоба в размер от
50 0 до 50 0 0 лв., съо т вет но им у щест вена
санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер от 5000 до 8000 лв.,
съответно имуществена санкция в размер
от 10 000 до 15 000 лв.“
§ 99. Член 207 се изменя така:
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„Чл. 207. (1) На лице, което предоставя
туристически услуги в място за настаняване
с временно спряно действие на удостоверението за категория по чл. 136, ал. 1, се
налага глоба от 500 до 5000 лв., съответно
имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер от 5000 до 8000 лв.,
съответно имуществена санкция в размер
от 10 000 до 15 000 лв.“
§ 100. Член 208 се изменя така:
„Чл. 208. (1) На хотелиер или ресторантьор, който в категоризиран туристически
обект предоставя туристически услуги, които
не съответстват на изискванията за определената категория, се налага глоба в размер
от 200 до 1000 лв., съответно имуществена
санкция в размер от 1000 до 3000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер от 400 до 2000 лв.,
съответно имуществена санкция в размер
от 2000 до 6000 лв.“
§ 101. Член 209 се изменя така:
„Чл. 209. (1) На лице, което в категоризиран туристически обект по чл. 3, ал. 2,
т. 1 – 3 не постави информацията по чл. 114,
т. 3 или я постави не в указания вид, се
налага глоба в размер от 100 до 500 лв.,
съответно имуществена санкция в размер
от 500 до 1000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер от 200 до 1000 лв.,
съответно имуществена санкция в размер
от 1000 до 2000 лв.“
§ 102. Член 210 се изменя така:
„Чл. 210. (1) На хотелиер, който не изпълнява задълженията си по чл. 115 или ги
изпълнява не по указания начин, се налага
глоба в размер от 200 до 2000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 500
до 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер от 400 до 4000 лв.,
съответно имуществена санкция в размер
от 1000 до 4000 лв.“
§ 103. В чл. 211 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При повторно нарушение се налага
имуществена санкция в размер от 1000 до
4000 лв.“
§ 104. Член 212 се изменя така:
„Чл. 212. (1) На хотелиер или ресторантьор, който сключи договор с нерегистриран туроператор или туристически агент,
с хотелиер или ресторантьор, който няма
право да извършва съответната туристическа
дейност, или с нелицензиран превозвач, се
налага глоба в размер 500 лв., съответно
имуществена санкция в размер 3000 лв.
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(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 1000 лв., съответно
имуществена санкция в размер 6000 лв.“
§ 105. Член 213 се изменя така:
„Чл. 213. (1) На хотелиер, който не води
регистър на настанените туристи по чл. 116,
ал. 1, се налага глоба в размер 2000 лв.,
съответно имуществена санкция в размер
7000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 4000 лв., съответно
имуществена санкция в размер 14 000 лв.
(3) На хотелиер, който не води регистъра
по ал. 1 съгласно изискванията на чл. 116,
се налага глоба в размер от 100 до 1000 лв.,
съответно имуществена санкция в размер
от 500 до 5000 лв.
(4) При повторно нарушение по ал. 3 се
налага глоба в размер от 200 до 2000 лв.,
съответно имуществена санкция в размер
от 1000 до 10 000 лв.
(5) На хотелиер, който не осигури или
не извършва обмен на данни по реда на
чл. 116, ал. 6, т. 2 и 3 в Единната система за
туристическа информация, се налага глоба
в размер 1000 лв., съответно имуществена
санкция в размер 5000 лв.
(6) При повторно нарушение по ал. 5 се
налага глоба в размер 2000 лв., съответно
имуществена санкция в размер 10 000 лв.“
§ 106. Член 214 се изменя така:
„Чл. 214. (1) На лице, което не постави
временното удостоверение за открита процедура по категоризиране или категорийната
символика за туристическия обект по чл. 3,
ал. 2, т. 1 – 3 на видно място във, съответно
на територията на обекта, се налага глоба в размер от 500 до 1000 лв., съответно
имуществена санкция в размер от 1000 до
3000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер от 1000 до 2000 лв.,
съответно имуществена санкция в размер
от 2000 до 6000 лв.“
§ 107. Член 215 се изменя така:
„Чл. 215. (1) На лице, което предоставя
туристически услуги в туристически обект
по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 в нарушение на изискванията на чл. 4, се налага:
1. глоба в размер от 100 до 500 лв., или
2. имуществена санкция в размер от 500
до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, се налага съответно:
1. глоба в размер от 200 до 1000 лв.;
2. имуществена санкция в размер от 1000
до 4000 лв.“
§ 108. В чл. 216, ал. 2 думата „двоен“ се
заличава, а след думата „размер“ се добавя
„от 2000 до 10 000 лв.“.
§ 109. В чл. 217 се правят следните изменения и допълнения:
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1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думите „се налага“ се добавя „глоба,
съответно“ и думите „от 1000 до 3000 лв.“
се заменят с „2000 лв.“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При повторно нарушение по ал. 1
глобата, съответно имуществената санкция,
е в размер 4000 лв.“
§ 110. Член 218 се изменя така:
„Чл. 218. (1) На лице, което не изпълни
задължението си за заявяване на настъпила промяна във вписаните в Националния
т у ристическ и регист ър обстоятелства, се
налага глоба в размер от 100 до 300 лв.,
съответно имуществена санкция в размер
от 200 до 500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер от 200 до 600 лв.,
съответно имуществена санкция в размер
от 400 до 1000 лв.“
§ 111. Създава се чл. 219а:
„Чл. 219а. (1) На лице, което извършва
дейност като ски училище, без да е вписано
в Националния туристически регистър, се
налага глоба в размер 1000 лв., съответно
имуществена санкция в размер 3000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 2000 лв., съответно
имуществена санкция в размер 6000 лв.“
§ 112. Създава се чл. 220а:
„Чл. 220а. (1) На работодател, който наеме
неправоспособен екск у рзовод, планинск и
водач или ски учител, се налага имуществена санкция в размер 2000 лв.
(2) При повторно нару шение по а л. 1
се налага имуществена санкция в размер
4000 лв.“
§ 113. Член 221 се изменя така:
„Чл. 221. (1) При недопускане на длъжн о с т н о л и ц е о т ко н т р о л н и т е о р г а н и в
подлежащите на контрол обекти или при
непредставяне на контролните органи на
изискани док у менти или информаци я на
съответното лице, извършващо дейност в
обекта, се налага:
1. глоба от 500 до 2000 лв., или
2. имуществена санкция в размер от 1000
до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, се налага съответно:
1. глоба в размер от 1000 до 4000 лв.;
2. имуществена санкция в размер от 2000
до 10 000 лв.“
§ 114. В чл. 222 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашни я т текст става а л. 1 и в
нея след думата „налага“ се добавя „глоба,
съответно“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв.“
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§ 115. В чл. 223 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашни я т текст става а л. 1 и в
нея след думата „налага“ се добавя „глоба,
съответно“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 6000 до 10 000 лв.“
§ 116. Член 224 се изменя така:
„Чл. 224. (1) На лице, което след прилагане на принудителна административна
мярка „временно затваряне на туристическ и обек т“, „спи ране на дейност та“ и ли
„временна забрана за ползване на плувния
басейн“ продължава да извършва съответната
туристическа дейност в обекта, се налага:
1. глоба от 5000 до 10 000 лв., или
2. и м у щес т вена са н к ц и я в размер о т
10 000 до 30 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, се налага съответно:
1. глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.;
2. и м у щес т вена са н к ц и я в размер о т
20 000 до 60 000 лв.“
§ 117. Член 225 се изменя така:
„Чл. 225. (1) На лице, което не изпълни
задълженията за предоставяне на информация в Министерството на туризма по Единната система за туристическа информация,
се налага:
1. глоба от 100 до 1000 лв., или
2. имуществена санкция в размер от 200
до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, се налага съответно:
1. глоба в размер от 200 до 2000 лв.;
2. имуществена санкция в размер от 400
до 4000 лв.“
§ 118. Член 226 се изменя така:
„Чл. 226. (1) На лице, което не изпълни
задълженията по чл. 3, ал. 4, се налага:
1. глоба от 100 до 1000 лв., или
2. имуществена санкция в размер от 200
до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, се налага съответно:
1. глоба в размер от 200 до 2000 лв.;
2. имуществена санкция в размер от 400
до 4000 лв.“
§ 119. Създава се чл. 226а:
„Чл. 226а. (1) На собственик или лице, на
което е предоставено ползването или управлението на туристическа забележителност,
който/което не изпълнява изискванията на
чл. 170б, ал. 2, се налага:
1. глоба в размер от 500 до 1000 лв., или
2. имуществена санкция в размер от 1000
до 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага съответно:
1. глоба в размер от 1000 до 2000 лв.;
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2. имуществена санкция в размер от 2000
до 4000 лв.“
§ 120. Член 228 се изменя така:
„Чл. 228. (1) На лице, което наруши правилата по чл. 154, ал. 2, се налага:
1. глоба в размер от 100 до 300 лв., или
2. имуществена санкция в размер от 500
до 1000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага съответно:
1. глоба в размер от 200 до 600 лв.;
2. имуществена санкция в размер от 1000
до 2000 лв.“
§ 121. Създава се чл. 228а:
„Чл. 228а. (1) На лице, което не изпълни
изискванията на чл. 163а, ал. 2 и 3 и на
наредбата по чл. 164, се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от
500 до 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 4000 лв.“
§ 122. Член 229 се изменя така:
„Чл. 229. (1) На лице, което извърши нарушение на наредбите по прилагането на
закона, за което не са предвидени санкции
по тази глава, се налага глоба, съответно
имуществена санкция в размер от 200 до
1000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.“
§ 123. В чл. 230, ал. 2 думата „двоен“ се
заличава, а след думата „размер“ се добавя
„от 1000 до 2000 лв.“.
§ 124. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Турист“ е лице, което посещава дестинация извън обичайното му местоживеене
за период, по-кратък от една година, с цел
отдих, спорт, лечебни процеду ри, бизнес,
поклонничество, участие в културно, конгресно, конферентно събитие или друга туристическа цел. Туристът може да осъществи
посещението в рамките на денонощието без
нощувка (еднодневен турист) или с престой
обичайно над 24 часа, който включва поне
една нощувка в посетената дестинация (пренощувал турист).“
2. Точка 2 се отменя.
3. Точки 3, 4 и 5 се изменят така:
„3. „Вътрешен туризъм“ са туристическите
посещения в рамките на страната на лица,
които са постоянно пребиваващи в нея.
4. „Входящ туризъм“ са туристическите
посещения на страната, извършвани от лица,
които не са постоянно пребиваващи в нея.
5. „Изходящ туризъм“ са туристическите
посещения извън страната на лица, които
постоянно пребивават в страната.“
4. Точки 7 и 8 се изменят така:
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„7. „Местно туристическо сдружение“ е
сдружение, което се създава за развитие и
реклама на туризма на територията на една
общ и на и обед и н я ва л и ца, извърш ва щ и
т у рист и ческа дейност и ли предоставящи
допълнителни туристически услуги, както и
други лица и организации, чиято дейност е
свързана с туризма и допринася за развитието
му на територията на съответната община.
8. „Регионално туристическо сдружение“
е сдружение, което се създава за развитие
на туризма на територията на две и повече
съседни общини и обединява местни т уристически сдружения, както и други лица
и организации, чиято дейност е свързана с
туризма и допринася за развитието му на
съответната територия.“
5. В т. 9 накрая се добавя „в сектори:
хотелиерство и ресторантьорство; туроператорска и туристическа агентска дейност“.
6. Точки 10, 11 и 12 се изменят така:
„10. „Пр од у к т ово т у рис т и че ско сд ружение“ е сдружение, което се създава за
развитието на определен вид ту ризъм на
национа лно ниво и обедин ява лица, извършващи дейност, насочена към развитие
на съответния вид туризъм.
11. „Професионално туристическо сдружение“ е сдружение, което обединява физически
лица, упражняващи определена професия
в сферата на туризма, и юридически лица,
предоставящи допълнителни туристически
услуги, свързани със съответната професия.
12. „Доказателства за реално осъществявана дейност от сдружението“ са документи
и/или декларирани обстоятелства за редовно
извършване на обществена дейност за развитите на туризма през съответната година
съгласно устава на сдружението.“
7. В т. 13 думата „културно-екологични“
се заменя с „културни“, а думите „с реални
граници“ се заличават.
8. Точки 15 и 16 се изменят така:
„15. „Туристическа забележителност“ е
природен, културен или целенасочено създаден обект от туристически интерес, найчесто свързан с природно, материално или
нематериално културно наследство и/или
историческо събитие, предоставящ услуги с
познавателна или образователна цел и/или
възможности за отдих.
16. „Национален курорт“ e урбанизирана територия по смисъла на § 1, т. 13 от
допълнителните разпоредби на Закона за
здравето, обявена по реда на чл. 76, ал. 2 от
Закона за здравето за курорт, който може
да е разположен на територията на една или
повече общини и за който е прието решение
по чл. 56а, ал. 1. Националните курорти са
курорти от значение за устойчивото развитие на туризма, в които е изградена необходимата туристическа инфраструктура на
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национален курорт и които са общодостъпни
и разполагат с природни, антропогенни и културно-исторически ресурси за осигуряване
на рекреативни, лечебни, възстановителни,
познавателни, делови, развлекателни или
други услуги и имат основно предназначение
да привличат туристи.“
9. В т. 19 изречение второ се заличава.
10. В т. 29 думите „до 5 самостоятелни
апартамента“ се заменят със „самостоятелни
апартаменти“.
11. В т. 45, изречение второ думите „и
спа капсула“ се заличават.
12. В т. 47 изречение второ се заличава.
13. В т. 51 се създава изречение второ:
„Ски пистите могат да са:
1. ски писта за алпийск и ск и и сноуборд – обособен, сигнализиран и обезопасен
наклонен планински терен за състезателно
или любителско каране на ски и сноуборд;
2. ски писта за ски бягане – обособено,
обезопасено и сиг на лизи рано п ланинско
трасе за практикуване на състезателно ски
бягане на дистанции или любителско ски
бягане.“
14. Точка 55 се изменя така:
„55. „Хотелиерство“ е предоставяне на
настаняване в категоризирани или регистрирани туристически обекти.“
15. Точка 56 се изменя така:
„56. „Хотелиер“ е лице, което извършва
хотелиерство във:
а) регистрирани места за настаняване;
б) или всичк и ви дове категоризирани
места за настаняване по този закон;
в) или в места за настаняване с издадено
временно удостоверение за открита процедура за категоризиране;
г) т у рис т и че с к и х и ж и , т у рис т и че с к и
учебни центрове и туристически спални.“
16. В т. 62 след думите „регистъра на туроператорите и туристическите агенти“ се
добавя „за осъществяване на туристическа
агентска дейност“.
17. В т. 67, изречение второ навсякъде
думите „чл. 80, т. 1“ се заменят с „т. 90“.
18. В т. 68а, изречение второ навсякъде
думите „чл. 80, т. 1“ се заменят с „т. 90“.
19. В т. 68б след думата „Търговец“ се
добавя „за целите на глава седма, раздели
II и III“.
20. В т. 68в след думата „Установяване“ се
добавя „за целите на глава седма, раздел III“.
21. Точка 75 се отменя.
22. Точка 76 се отменя.
23. В т. 82 думата „желае“ се заменя със
„се стреми“.
24. В т. 91 след думите „всеки търговец“
се добавя „по смисъла на т. 68б“.
25. Създават се т. 93, 94, 95, 96 и 97:
„93. „Плувен басейн“ е изкуствено създадено и обособено съоръжение, предназначено
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за обществено ползване, с една или повече
водни площи, предназначени за плуване или
други физически дейности, свързани с вода.
Пл у вни ят басейн е самостоятелен обек т
или прилежащ към място за настаняване
и л и к ъм ба л неолечебн и (мед и к ъ л СП А)
центрове, СПА центрове, уелнес центрове
и таласотерапевтични центрове и е вписан
в публичния регистър на обектите с обществено предназначение по чл. 36, ал. 3
от Закона за здравето.
94. „Район, за който липсва комуникационна свързаност“ е район, в който няма
предприятие, предоставящо електронна съобщителна услуга по смисъла на § 1, т. 17
от допълнителните разпоредби на Закона
за електронните съобщения, осигуряваща
достъп до интернет.
95. „Редовен член на туристическо сдружение“ е лице, което има право да участва
в у правлението на сдру жението, да бъде
информирано за неговата дейност и да се
ползва от имуществото му и от резултатите
от дейността му по реда, предвиден в устава, както и да е направило имуществените
вноски, когато това е предвидено в устава
на сдружението.
96. „Т у рис т и ческ а и нфрас т ру к т у ра на
национален курорт“ са курортните паркове, градини и други озеленени площи за
широко обществено ползване (улици, алеи
и обществени паркинги, пешеходни алеи и
площи, велосипедни алеи и други), улично
осветление, указателни табели, елементи на
градския дизайн и реклама (спирки, навеси,
външна реклама, указателни табели и други),
автогари, както и други благоустройствени
обекти, мрежи и съоръжения, собственост на
държавата, общините и на юридически или
физически лица, предназначени за обслужване на или за общо ползване от посетителите
на националните курорти.
97. „Туристически фестивали и събития“
са инициативи, възникнали с цел популяризиране на елементи от нематериалното
култ у рно наследство, свързани с обичаи,
обреди, празненства и други, които са носители на историческа памет и национална
идентичност и могат да имат научна или
културна стойност. Те могат да са организирани от публични или частни организации,
физически или юридически лица.“
§ 125. Навсякъде в закона думите „изрично пълномощно в оригинал“ се заменят
с „изрично пълномощно“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 126. Започналите и неприключили до
влизането в сила на този закон производства
по вписвания на туристически сдружения се
довършват по досегашния ред.
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§ 127. Започна лите и неприк лючили до
влизането в сила на този закон процеду ри
по категоризаци я и сертифициране се довършват по досегашни я ред.
§ 128. Издадените до влизането в сила
на този закон удостоверени я за категоризаци я на стаи за гости и апартаменти за
гости запазват действието си до изтичането
на срока им.
§ 129. (1) Експертната комиси я по кат ег о ри з а ц и я н а т у рис т и че с к и о б ек т и и
Експертната комиси я по сертификаци я на
т у ристическ и обек т и се създават в срок
до т ри месеца от влизането в сила на този
закон.
(2) Експертната комиси я за регист раци я
на ск и у чилища се създава в срок до 6
месеца от влизането в сила на този закон.
(3) Експертна комиси я по категоризаци я
и сертификаци я на т у ристическ и обек ти
осъществява своята дейност до създаването
на комисиите по а л. 1.
§ 130. В срок до една година от влизането
в сила на този закон лицата, които извършват дейност като ск и у чилище, привеж дат
дейност та си в съответствие с изисквани ята
му и представят в Министерството на туриз
ма съответните док у менти за вписването
им в Национални я т у ристическ и регист ър.
§ 131. В едномесечен срок от влизането в
сила на този закон лицата по чл. 163а, а л. 1
са длъж ни да възложат на производител я/
проектанта на басейна или на дру ги лица,
притежаващи необходимата компетентност
и правоспособност за проектиране и/или
производство, и/или изг ра ж дане/монта ж,
и з г о т в я не т о н а р ъ ков одс т в а н а п л у вн и
басейни, кои т о не са оком п лек т ова н и с
ръководства за експлоатаци я и ремонт по
чл. 163а, ал. 2 или в ръководствата не са
предвидени изиск вани я и мерк и за тяхната правилна и безопасна техническа експлоатаци я и поддръж ка на елементите за
вграж дане, филтрацията и помпите към тях.
§ 132. В Закона за ч у ж ден ц и т е в Реп у бл и к а Бъ л гари я (обн., Д В, бр. 153 о т
1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112
от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и
103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11,
63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г.,
бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26,
28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93
и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43
от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23,
52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 15, 33, 97, 101
и 103 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 14, 24,
56 и 77 от 2018 г. и бр. 1, 24, 34, 58 и 101
от 2019 г.) в чл. 28 а л. 4 се измен я така:
„(4) Лицата, извърш ващ и хо т елиерс т во,
п ри нас та н я ва не на ч у ж денец г о рег ис-
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т ри рат в рег ис т ъра по ч л. 116, а л. 1 о т
Закона за т у ризма, в кой т о вписват п ъ лни я брой имена на ч у ж денеца, посочени в
паспор та и ли замест ващ и я го док у мен т за
п ът у ване, датата и годината на ра ж дане,
г ра ж данст во т о, номера на паспор та и ли
на замест ващ и я го док у мен т за п ът у ване,
как т о и периода на п ребиваванет о м у в
т у рист и ческ и я обек т.“
§ 133. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41
и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и
107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76,
77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30,
34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г.,
бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69,
98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93
от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г.,
бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38,
45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24,
27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105
от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г.,
бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103
от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г. и
бр. 1, 24, 25, 41, 44, 62 и 101 от 2019 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ч л. 56, а л. 2 изречен ие т ре т о се
заличава, а в изречение четвърто накрая
се добавя „като в наредбата, в зависимост
от вида и предназначението на обекта, се
поставя изискване за предоставяне на инженерно-техническа част или конструктивно
становище“.
2. В § 5, т. 80, изречение първо от допълнителните разпоредби думите „конструктивна
ц ялост“ се заменят с „индивидуализация“.
3. Параграфи 42 и 43 от преходните и
з а к л юч и т е л н и т е р а з п о р ед б и н а З а ко н а
за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ДВ, бр. 25 от
2019 г.) се отменят.
§ 134. В 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон Министерският съвет
приема наредбата по чл. 56б, ал. 1.
§ 135. В 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон минист ърът на т у ризма
със заповед у т върж дава вси чк и образц и
на за явлени я-дек ларации и за явлени я по
закона.
§ 136. Наредбите по чл. 10а, ал. 3 и по
чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие се издават
в 6-месечен срок от влизането в сила на
този закон.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 12 февруари 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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УКАЗ № 34
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, приет от 44-то
Народно събрание на 13 февруари 2020 г.
Издаден в София на 21 февруари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от
1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56, 57 и
58 от 1997 г., бр. 60, 66, 111 и 113 от 1999 г.,
бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и
53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77,
83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от
2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от
2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50,
56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г.,
бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от
2013 г., бр. 54, 66 и 107 от 2014 г., бр. 56 и 79
от 2015 г., бр. 17 и 98 от 2016 г. и бр. 17, 30,
86 и 98 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 5 след думата „акредитация“
се добавя „от Националната агенция за оценяване и акредитация“.
§ 2. В чл. 7 се създава ал. 5:
„(5) Дипломата за завършена степен на
висшето образование, европейското дипломно
приложение, свидетелството за професионална квалификация и документ, удостоверяващ
положението на студента или на докторанта
с цел продължаване на обучението в друго
висше училище, се издават без заплащане
на такса.“
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) създава се т. 1а:
„1а. по предложение на министъра на образованието и науката приема Национална
карта на висшето образование в Република
България, която определя профилната и териториалната структура на висшето образование
в страната по професионални направления
и специалности от регулираните професии в
съответствие със социално-икономическото
развитие и потребностите на пазара на труда;“
б) в т. 2 след думата „училища“ се добавя
„в съответствие с Националната карта на
висшето образование в Република България“;
в) точка 3 се изменя така:
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„3. открива, преобразува и закрива извън
случаите по ал. 2, т. 1:
а) факултети, институти, филиали и колежи, както и териториално изнесени звена и
поделения в чужбина по § 4, ал. 3 от допълнителните разпоредби в държавните висши
училища, въз основа на искане на съответното висше училище и/или по предложение
на министъра на образованието и науката,
като за филиалите и колежите се посочват
професионалните направления, в които ще
се извършва обучението;
б) териториално изнесени звена в страната,
както и териториално изнесени звена и поделения в чужбина по § 4, ал. 3 от допълнителните разпоредби на частните висши училища,
в които се извършва обучение на студенти,
въз основа на искане на съответното висше
училище по предложение на министъра на
образованието и науката, като се посочват
професионалните направления, в които ще
се извършва обучението;“
г) в т. 6:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) по предложение на министъра на образованието и науката общият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти,
за които държавата осигурява средства за
издръжката на обучението им, по професионални направления и по специалности от
регулираните професии, както и разпределението му по държавни висши училища в
съответствие с ал. 4;“
бб) буква „в“ се отменя;
д) в т. 7 след думата „училища“ се добавя
„и научните организации по чл. 47, ал. 1“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Общият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 3, т. 6,
буква „а“ се разпределя по държавни висши
училища, по професионални направления и
по специалности от регулираните професии
и по форми на обучение в зависимост от:
1. оценката на учебната и научната дейност;
2. данните за реализацията на завършилите
студенти и докторанти;
3. приоритетите за обществено-икономическото развитие на страната;
4. за явената готовност от държавните
висши училища за обучение на определен
брой студенти и докторанти в съответствие
с капацитета на висшето училище, на професионалните направления и на специалностите
от регулираните професии в него.“
3. В ал. 5 думите „утвърждаване броя“ се
заменят с „разпределяне на общия брой“.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се т. 1а:
„1а. разработва и внася в Министерския
съвет за приемане Национална карта на вис
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шето образование в Република България, след
съгласуване с национално представителните
синдикални и работодателски организации;“
б) в т. 4 думите „и легализацията“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя
„в срок до два месеца от датата на представяне
на всички необходими документи“;
в) в т. 6:
аа) в буква „б“ думите „чл. 31, ал. 2“ се
заменят с „чл. 31, ал. 4“;
бб) в буква „в“ думите „по чл. 31, ал. 3“
се заличават;
г) създават се т. 9 – 11:
„9. утвърждава политика за развитието на
всяко държавно висше училище със стратегически цели, задачи, целеви стойности и
показатели за изпълнението им;
10. сключва договор за управление с ректора
на държавното висше училище при условията
и по реда на този закон за срока на неговия
мандат, осъществява контрол по договора и
приема ежегоден отчет за изпълнението му;
11. упражнява контрол по спазване на
капацитета на висшето училище, на капацитета на професионалните направления и на
специалностите от регулираните професии.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Политиката за развитие по ал. 2, т. 9
се изготвя след обсъждане със заинтересованите страни и се утвърждава не по-късно
от три месеца преди провеждането на избор
на нов ректор. При предсрочно прекратяване
на мандата на ректора следващият ректор
изпълнява утвърдената политика за развитие
на висшето училище до края на мандата.
(4) По инициатива на органите за управ
ление на висшето училище и на министъра
на образованието и науката в политиката
за развитие по ал. 2, т. 9 може да се добавя
списъкът със стратегическите цели и задачи,
без политиката да се променя съществено
концептуално.“
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Националната агенция за оценяване
и акредитация осъществява оценяване на
проекти за откриване и преобразуване на
висши училища, основни звена, филиали,
териториално изнесени звена на висшите
у чи лища, професиона лни нап равлени я и
специа лности от рег улираните професии
и извършва институционална и програмна
акредитация, както и следакредитационно
наблюдение и контрол.“
2. Алинеи 5 и 6 се отменят.
§ 6. В чл. 14 се създават ал. 5 и 6:
„(5) За срока на съществуването си частните висши училища трябва да разполагат с
право на собственост или с учредено право
на ползване върху недвижимите имоти, които
се ползват за провеждането на обучението.
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(6) При промяна на обстоятелствата по
ал. 5 висшето училище писмено уведомява
Националната агенция за оценяване и акредитация в двумесечен срок от настъпване на
промяната.“
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „изследователски университети“ и запетаята пред тях се заличават.
2. В ал. 2, т. 2 думата „четат“ се заменя
с „провеждат“.
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 7, изречение трето думата „четат“
се заменя с „провеждат“.
§ 8. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. (1) Висше училище, което дава
знач и м п ри нос за разви т ие т о на ва ж н и
обществени области чрез върхови научни
изследвания и има високи резултати от научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели, включващи брой
публикувани и реферирани научни статии в
международните бази данни, брой подадени
заявки за международни патенти, брой цитати в реферирани и индексирани списания от
други автори в международните бази данни,
определени в акт на Министерския съвет,
може да бъде определено за изследователско
висше училище.
(2) Изследователските висши училища се
определят в списък, приет от Министерския
съвет и обнародван в „Държавен вестник“.
Списъкът се актуализира ежегодно до 1 ноември при условия и по ред, определени в
акта по ал. 1.
(3) Висше училище, което отговаря на
критериите по ал. 1, се включва в списъка
по ал. 2 за срок 4 години.
(4) Предложенията за включване в списъка
по ал. 2 се правят от министъра на образованието и науката по искане на висшето
училище.“
§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 16:
„16. право на сключване от държавните
висши училища при брой на обучаваните
студенти до 5000 към момента на сключване
на споразумението – едно споразумение, при
брой на обучаваните студенти над 5000 – до
две споразумения, а за изследователските
висши училища – до 4 споразумения с държавни и общински училища от системата на
предучилищното и училищното образование
за извършване на съвместна учебна дейност
по учебните предмети и/или модули за придобиване на профилираната и професионалната
подготовка във втори гимназиален етап от
средната степен на образование, както и по
учебните предмети за придобиване на специализираната подготовка в средната степен на
образование при спазване изискванията на
този закон и на Закона за предучилищното
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и училищното образование; споразумението,
както и промените в него влизат в сила след
одобряване от министъра на образованието
и науката.“
2. В ал. 5 думата „институционална“ се
заменя с „програмна“.
§ 10. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Факултетът е основно звено на висшето
училище, което обединява не по-малко от
три катедри за осигуряване на обучението
на студенти, докторанти и специализанти в
едно или няколко професионални направления от областите на висшето образование,
по които висшето училище е акредитирано
да п ровеж да обу чен ие. Х аби л и т и ра н и т е
лица от академичния състав на факултета
на основен трудов договор провеж дат за
всяка специалност не по-малко от 70 на сто
от лекционните часове. При необходимост
и след решение на академичния съвет за
отделни специалности хабилитираните лица
могат да провеждат и не по-малко от 50 на
сто от лекционните часове. След решение на
съответния факултетен съвет до 10 на сто
от общия хорариум на учебните часове от
учебния план при обучението в образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и
до 20 на сто от общия хорариум на учебните
часове от учебния план при обучението в
образователно-к валификационната степен
„магистър“ могат да бъдат провеждани от
изявени специалисти от практиката.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Общото събрание на факултета се
състои от членове на академичния състав на
основен трудов договор, от представители на
административния персонал, на студентите
и докторантите във факултета. Членовете,
п редставл яващ и ака деми чни я състав, са
не по-малко от 75 на сто и не повече от
84 на сто от състава на общото събрание,
като не по-малко от една четвърт от тях са
нехабилитирани преподаватели; членовете,
представляващи студентите и докторантите,
са не по-малко от 15 на сто от състава на
общото събрание; членовете, представляващи
административния персонал, са не повече от
5 на сто от състава на общото събрание, като
имат поне един представител.“
3. В ал. 7, изречение първо числото „25“
се заменя с „21“.
4. В ал. 8 т. 4 се отменя.
5. Алинея 10 се отменя.
6. Алинея 11 се изменя така:
„(11) В медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите
училища, освен дейността по ал. 1, може да
се извършва лечебна и диагностична дейност
при провеждане на практическо обучение на
студенти и докторанти по медицина, дентална
медицина и фармация, следдипломно обучение
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на лекари и лекари по дентална медицина,
както и при извършване на научна дейност.“
§ 11. В чл. 26в, ал. 2 думата „четат“ се
заменя с „провеждат“.
§ 12. В чл. 26г, ал. 1, изречение второ думата „четат“ се заменя с „провеждат“.
§ 13. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Членовете, представляващи академичния състав, са не по-малко от 75 на сто и
не повече от 84 на сто от състава на общото
събрание, като не по-малко от една четвърт
от тях са нехабилитирани преподаватели;
членовете, представл яващи ст удентите и
докторантите, са не по-малко от 15 на сто
от състава на общото събрание; членовете,
представляващи административния персонал,
са не повече от 5 на сто от състава на общото
събрание, като имат поне един представител.“
2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и
се добавя „а процедурата за избор на представители на студентите и докторантите – в
правилника за организацията и дейността на
студентския съвет“.
§ 14. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 накрая се добавя „и – за
държавните висши училища, предлага на
министъра на образованието и науката сключването на договор по чл. 10, ал. 2, т. 10“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Председателят на общото събрание
представлява висшето училище по трудовото правоотношение за заеманата от ректора
академична длъжност.“
§ 15. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „училище“ се добавя „в съответствие с утвърдената политика
по чл. 10, ал. 2, т. 9 за държавните висши
училища“;
б) в т. 4 думите „чл. 9, ал. 3, т. 6, букви
„а“, „б“ и „в“ се заменят с „чл. 9, ал. 3, т. 6,
букви „а“ и „б“;
в) точка 8 се изменя така:
„8. приема правилник за атестирането на
академичния състав;“
г) в т. 10 буква „г“ се изменя така:
„г) сключване на споразумения по чл. 21,
ал. 1, т. 16;“
д) създава се т. 18:
„18. определя реда за съгласуване на проектите на училищни учебни планове и на
учебни програми по учебните предмети и/или
модули от профилираната, професионалната
и специализираната подготовка в случаите
по чл. 21, ал. 1, т. 16.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Членовете, представляващи академичния състав, са не по-малко от 75 на сто и не
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повече от 83 на сто от състава на академичния съвет по ал. 2, като не по-малко от една
четвърт от тях са нехабилитирани преподаватели; членовете, представляващи студентите
и докторантите, са не по-малко от 15 на сто
от състава на академичния съвет; членовете,
представляващи служителите, са не повече
от 5 на сто от състава на академичния съвет,
като имат поне един представител.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) В държавните висши училища в академичния съвет с право на глас участват и
членовете на съвета на настоятелите.“
§ 16. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За ректор, декан и директор на филиал, департамент или колеж се избират
хабилитирани лица, които работят на основен трудов договор във висшето училище. С
избрания ректор на държавно висше училище
се сключва договор за управление по чл. 10,
ал. 2, т. 10, а с избраните декан, директор на
департамент, филиал и колеж, ръководител
на катедра и техните заместници се сключва
съответно споразумение по чл. 32, ал. 1, т. 3.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Договорът за управление по ал. 1
съдържа:
1. задълженията на страните за изпълнението на политиката за развитие на висшето
училище;
2. конкретни механизми и показатели за
изпълнение на политиката за развитие на
висшето училище;
3. задължението на страните да осъществяват текуща комуникация по всички въп
роси, свързани с изпълнението на приетата
мандатна програма на ректора, в цялост и
поотделно за всяка година, както и относно
съответствието є с политиката за развитие
на висшето училище;
4. задължението на ректора да отчита
пред министъра на образованието и науката
резултатите от изпълнението на политиката
за развитие на висшето училище, за финансовото състояние на висшето у чилище и
за съществуващите проблеми и мерките за
тяхното решаване.
(3) Договорът за управление с ректора се
прекратява при прекратяване на мандата му
по чл. 35 и при навършване на 65-годишна
възраст.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
след думата „колеж“ се добавя „ръководител
на катедра“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея в
изречение първо думите „ал. 2“ се заменят с
„ал. 4“, след думата „предсрочно“ се поставя
запетая, а думите „в случаите по чл. 35“ се
заменят с „освен случаите по чл. 35, и при
навършване на 65-годишна възраст“.
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5. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
6. Създава се ал. 7:
„(7) На ръководна длъжност не може да
бъдат избирани лица, чиято възраст към
датата на избора не позволява да изпълнят
поне половината от законоустановения мандат до навършване на 65-годишна възраст.“
§ 17. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „филиал или колеж“ се
заменят с „департамент, филиал, колеж и с
ръководител на катедра и техните заместници“;
б) създава се нова т. 10:
„10. предлага на академичния съвет създаване, преобразу ване или зак риване на
департаменти, катедри и обслужващи звена;“
в) създават се т. 11 – 13:
„11. взема решение за признаване на висше
образование, придобито в чужбина, с цел
продължаване на образованието във висшето
училище въз основа на доклад на комисия;
12. подготвя и представя ежегоден отчет
до министъра на образованието и науката за
изпълнението на задълженията по договора
за управление;
13. представя ежегодно на общото събрание отчет за работата си и за резултатите от
изпълнението на политиката за развитие на
висшето училище, за финансовото състояние
на висшето у чилище, за съществуващите
проблеми и мерки за тяхното решаване;“
г) досегашната т. 10 става т. 14 и се изменя така:
„14. изпълнява други функции, произтичащи от законите, от политиката за развитие на
висшето училище и от решенията на общото
събрание или на академичния съвет.“
2. В ал. 2 думите „по чл. 31, ал. 2 и 3“ се
заменят с „по чл. 31, ал. 4 и 5“.
3. В ал. 3 след думата „програма“ се поставя
запетая и се добавя „включваща и система
от мерки за изпълнение на политиката за
развитие на висшето училище“.
§ 18. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Мандатът на едноличните органи за
управление по ал. 1 се прекратява предсрочно, когато бъдат освободени от длъжностите
по чл. 48.“
§ 19. В чл. 35а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 числото „7“ се заменя с „8“, а
след думите „студентския съвет“ се поставя
запетая и се добавя „на общината, в която
е седалището на висшето училище“ и се
поставя запетая.
2. В ал. 4:
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а) в т. 1 думата „заместник-кметове“ и
запетаята пред нея се заличават;
б) в т. 2 думите „и синдикални организации“ се заличават.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Петима от членовете на съвета на настоятелите се избират от академичния съвет
по предложение на ректора, а останалите
трима се определят съответно от министъра на образованието и науката, от кмета на
общината, в която е седалището на висшето
училище, и от студентския съвет.“
§ 20. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Териториално изнесените звена на
частните висши училища в страната и в чужбина се откриват след положителна оценка на
съответния проект от Националната агенция
за оценяване и акредитация.“
§ 21. В чл. 36а, ал. 2, изречение първо след
думите „извън страната“ се добавя „както и
членовете на съвета на настоятелите, които
не присъстват на заседанието“.
§ 22. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Висшето училище има право да провежда обучение в образователната и научна
степен „доктор“ само по акредитирани професионални направления и специалности от
регулираните професии при условията на
чл. 80, ал. 2.“
2. В ал. 2 след думата „изпити“ се поставя
запетая и се добавя „научноизследователска“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Факултетният, съответно научният
съвет на основното звено, което обу чава
докторанта, избира научния му ръководител, утвърждава учебния план и ежегодно
го атестира.“
4. В ал. 4 се създава изречение второ:
„Ръководител на докторант може да бъде и
изследовател, който отговаря на изискванията
на чл. 2б, ал. 1 и 5 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България за заемане на академичната длъжност
„п рофесор“ и л и „доцен т“ в с ъо т ве т но т о
професионално направление.“
§ 23. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „акредитация“ се
добавя „с оценка от 8,00 до 10,00“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Научният съвет на звеното, което
обучава докторанта, избира научния му ръководител, утвърждава учебния му план и
ежегодно го атестира.“
§ 24. В чл. 53, ал. 1 след думата „назначава“ се добавя „изследователи“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

§ 25. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „асистент“ се добавя „и на случаите на удължаване по § 11 от
преходните и заключителните разпоредби“.
2. В ал. 3 думите „с трудов договор за
определено време“ се заменят със „със срочен трудов договор за срок не по-дълъг от
5 години“.
§ 26. В чл. 56, ал. 1, т. 1 думите „и утвърдения индивидуален план за дейността си“
се заличават.
§ 27. Създава се чл. 56а:
„Чл. 56а. (1) При споразумение по чл. 21,
а л. 1, т. 16 лицата, заемащи ака демична
длъжност във висшето училище, могат да
изпълняват до 30 на сто от норматива си за
учебна заетост и в гимназията, в средното
или в специализираното училище с учебни
часове по учебен предмет или модул съответно от профилираната, професионалната и
специализираната подготовка по ред, определен в правилника за дейността на висшето
училище.
(2) В случаите по ал. 1 един час от норматива за учебна заетост на лицата, заемащи
академична длъжност, се приравнява на два
учебни часа, определени за изучаване на
учебния предмет или модул съответно от
профилираната, професионалната и специализираната подготовка.
(3) Лицата изпълняват частта от норматива си за учебна заетост в случаите по ал. 1
в рамките на работното време по трудовия
договор за академичната длъжност, която
заемат.“
§ 28. В чл. 58, ал. 1, т. 3 думите „и не съществуват възможности за прехвърляне или
преквалификация в сродна научна дисцип
лина, след решение на съвета на основното
звено и/или на филиала“ се заличават.
§ 29. В чл. 68 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „чл. 9,
ал. 3, т. 6, букви „а“, „б“ и „в“ се заменят с
„чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“.
2. В ал. 4 думите „чл. 9, ал. 3, т. 6, букви
„а“, „б“ и „в“ се заменят с „чл. 9, ал. 3, т. 6,
букви „а“ и „б“.
3. В ал. 5 думите „по реда на чл. 9, ал. 3,
т. 6, букви „а“, „б“ и „в“ се заменят с „по реда
на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“.
4. В ал. 6 думите „по реда на чл. 9, ал. 3,
т. 6, букви „а“, „б“ и „в“ се заменят с „по реда
на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“.
§ 30. В чл. 70, ал. 2 думите „лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за
отглеждане на деца, лишени от родителска
грижа“ се заменят с „лица, които към момента
на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за
закрила на детето – настаняване в приемно
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семейство, социална услуга от резидентен
тип или специализирана институция“.
§ 31. В чл. 72, ал. 4 се създава изречение
второ: „Правилникът по ал. 3 се публикува
на интернет страницата на висшето училище.“
§ 32. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Дейностите на Националната агенция
за оценяване и акредитация имат за цел да
стимулират и контролират висшите училища,
да осигуряват и да повишават качеството на
предлаганото от тях образование, както и да
го провеждат в съответствие със стандартите
и насоките за осигуряване на качеството в
европейското пространство за висше образование.“
2. Създават се ал. 6, 7 и 8:
„(6) Акредитацията се осъществява и чрез
електронни средства посредством поддържана от Националната агенция за оценяване и
акредитация електронна платформа.
(7) Националната агенция за оценяване и
акредитация по покана на чуждестранно висше
училище, което ще провежда обучение в чужда
държава, може да оценява правото му да дава
висше образование по образователно-квалификационни степени чрез институционална
и/или програмна акредитация в съответствие
с прилагането на стандартите и насоките за
осигуряване на качеството в европейското
пространство за висше образование.
(8) Процедурите по ал. 7 се извършват по
ред, определен в Правилника за дейността
на Националната агенция за оценяване и акредитация, като оценяването по прилагането
на стандартите и насоките за осигуряване на
качеството в европейското пространство за
висше образование не противоречи на националното законодателство на съответното
чуждестранно висше училище.“
§ 33. В чл. 76, ал. 2 думите „висшето училище след получаване на институционална
акредитация“ се заменят с „висше училище,
което има институционална акредитация, в
предвидените в този закон случаи“.
§ 34. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. (1) Институционалната акредитация се основава на оценяване на начина, по
който висшето училище като организация
осъществява своята мисия и цели по смисъла на чл. 17 и прилагането на стандартите
и насоките за осигуряване на качеството в
европейското пространство за висше образование.
(2) Инстит у циона лната ак реди таци я е
съответно:
1. първоначална – когато висшето училище, създадено или преобразувано в резултат
на оценяване на проект с положителна оценка,
е представило искане за институционална
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акредитация в срок до 12 месеца от влизането
в сила на решението на Народното събрание;
2. последваща – за висши те у чи лища,
които вече са получили институционална
акредитация по смисъла на ал. 1.
(3) Оценяването при първоначалната институционална акредитация е насочено към
проверка на:
1. собствеността, необходима за осъществяване на дейностите по чл. 6;
2. функционирането на вътрешната система
за оценяване и поддържане на качеството на
обучението и академичния състав;
3. профила и квалификацията на академичния състав;
4. материално-техническата осигуреност
на обучението;
5. други критерии, свързани със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше
образование.
(4) Оценяването при последващата институционална акредитация е насочено към
отчитане на резултатите от получените оценки
по отделните професионални направления и/
или специалности от регулирани професии и
към проверка на изпълнението на критериите,
включващи изискванията по ал. 3, т. 1 – 4.
(5) Оцен яването при инстит у ционална
акредитация се извършва по десетобалната
система, включваща оценките от 0 до 10,00.
(6) Срокът на валидност на институционалната акредитация е 6 години.
(7) Акредитационната оценка се дава въз
основа на утвърдена от Акредитационния
съвет на Националната агенция за оценяване
и акредитация методика.
(8) Висшите училища, които отговарят
на изискванията по ал. 3, т. 1 – 4, получават
институционална акредитация с оценка, която
се формира като средно претеглена през броя
на студентите стойност на последно дадените
оценки по всички професионални направления
и специалности от регулираните професии,
съгласно методиката по ал. 7.
(9) При получена оценка под 4,00 се прави
отказ за институционална акредитация. Отказ
за институционална акредитация се прави
и в случаите, когато висшето училище не е
изпълнило един или няколко от критериите
по ал. 3, т. 1 – 4.
(10) В срок до 18 месеца от момента на
уведомяване за постановения от Акредитационния съвет на Националната агенция за
оценяване и акредитация отказ за институционална акредитация висшето училище може
да поиска извършването на нова процедура
за институционална акредитация.
(11) Новата процедура за институционална акредитация се извършва от постоянна
комисия по съответната област на висшето
образование по реда на ал. 2, т. 1 и включва
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и проверка за отстраняване на слабостите,
довели до постановяването на отказа по ал. 9.
(12) Ако висшето училище получи два
последователни отказа, както и ако не поиска повторна акредитация или не отговори
на препоръките в срока по ал. 10, висшето
училище се закрива.
(13) При провеждане на акредитацията по
ал. 1 и оценяване на съответствието с изискванията за академичен състав на основен
трудов договор член на академичен състав
може да участва в акредитацията на не повече
от едно висше училище.“
§ 35. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Програмната акредитация се основава
на оценяването на качеството на предлаганото обучение в определено професионално направление в трите степени на висше
образование в основно звено и/или филиал
на висшето у чилище, на специа лност от
регулираните професии и на прилагане на
стандартите и насоките за осигуряване на
качеството в европейското пространство за
висше образование.“
2. В ал. 3 се създава т. 7:
„7. други критерии, свързани със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше
образование.“
3. Създават се ал. 4 – 13:
„(4) Оценяването при програмната акредитация се осъществява въз основа на методика, разработена от Националната агенция
за оценяване и акредитация.
(5) За всеки критерий за програмна акредитация Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация
утвърждава теглови коефициенти. Критерият
„научноизследователската и художественотворческата дейност“ има най-голяма относителна тежест. Изискването по предходното
изречение не се прилага за самостоятелните
колежи.
(6) Оценяването при програмната акредитация се извършва по десетобалната система,
включваща оценките от 0 до 10,00.
(7) Валидността на програмната акредитация е за период 4 години.
(8) При пол у чена с ред ноари т ме т и ч на
оценка под 4,00 се прави отказ за програмна
акредитация.
(9) Отказ за програмна акредитация получават и професионалните направления и
специалностите от регулираните професии с
оценка, по-малка от 4,00 по един или няколко
от критериите по ал. 3, т. 1 – 3.
(10) В срок до 12 месеца от момента на
уведомяване за постановения от Акредитационния съвет на Националната агенция за
оценяване и акредитация отказ за програм-
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на акредитация висшето училище може да
поиска извършването на нова процедура за
програмна акредитация.
(11) Новата процедура за програмна акредитация се извършва от постоянна комисия
по съответната област на висшето образование и включва и проверка за отстраняване
на слабостите, довели до постановяването на
отказа по ал. 8 или по ал. 9.
(12) При получена средноаритметична оценка над 4,00 в процедурата по ал. 11 висшето
училище получава програмна акредитация
със срок на валидност до изтичането на
4-годишния период по ал. 7.
(13) При провеждане на акредитацията по
ал. 1 и оценяване на съответствието с изискванията за академичен състав на основен
трудов договор член на академичен състав
може да участва в акредитацията на не повече
от едно висше училище.“
§ 36. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. (1) Проектите за откриване на
висши училища, както и на факултети, филиали, колежи, както и на териториално
изнесени звена в страната и в чужбина и на
професионални направления и специалности
от регулираните професии се оценяват с положителна или отрицателна оценка.
(2) Националната агенция за оценяване и
акредитация прилага следните критерии за
оценяване на проекти по ал. 1:
1. съответствие с Националната карта на
висшето образование в Република България,
а за държавните висши училища – и с утвърдената политика за развитие на висшето
училище;
2. разработване и одобряване на учебната
документация (квалификационни характеристики, учебни планове и програми) на
предвидените професионални направления и/
или специалности от регулираните професии;
3. профил и квалификация на академичния
състав по професионални направления или
специалности от регулираните професии;
4. учебни ресурси в помощ на студентите,
както и необходимите финансови ресурси за
обучението;
5. други критерии, свързани със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше
образование.
(3) Отрицателна оценка получават проекти
по ал. 1 при оценка „отрицателна“ на един
или повече от критериите по ал. 2, т. 1 – 4.“
§ 37. В чл. 79а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 числото „4,99“ се заменя с „5,99“.
2. В ал. 2 думите „5,00 до 10,00“ се заменят
с „6,00 до 7,99“, а думите „както и за придобиване на образователната и научна степен
„доктор“ при условията на чл. 80, ал. 2“ и
запетаята пред тях се заличават.
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3. Създава се нова ал. 3:
„(3) При получена оценка от програмната
акредитация от 8,00 до 10,00 висшите училища
имат право да обучават и за придобиване на
образователната и научна степен „доктор“
при условията на чл. 80, ал. 2.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 38. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Програмната акредитация включва
оценяване на възможността на висшите училища да провеждат обучение по професионални
направления/специалности от регулираните
професии и на докторски програми. Висшите училища могат да провеждат обучение
за придобиване на образователна и научна
степен „доктор“ по докторски програми, акредитирани с оценка от 8,00 до 10,00.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Висшите училища, които имат акредитирани професионални направления с оценка
не по-малко от 8,00, могат да провеж дат
обучение в същите акредитирани направления по нови специалности в съответната
образователно-квалификационна степен след
уведомяване на Националната агенция за
оценяване и акредитация. Новите специалности по смисъла на предходното изречение
подлежат на оценяване при последваща програмна акредитация.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „по ал. 1, 3 и 4“ се заменят с „по
ал. 1, 4 и 5“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „чл. 83, ал. 5, т. 2“ се заменят с „чл. 83,
ал. 4, т. 2“.
§ 39. В чл. 81 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2:
а) в буква „в“ думите „от регулираните
професии и“ се заличават;
б) буква „г“ се отменя.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Оценяването на едно и също професионално направление се извършва едновременно за всички висши училища по утвърден
от Националната агенция за оценяване и
акредитация график на всеки 4 години.
(3) Процедурите по ал. 1 се осъществяват
от постоянните комисии по област на висше
образование и след представянето на техните
доклади завършват с решение на Акредитационния съвет.“
3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Откриването на процедура за акредитация или за оценяване на проект по искане
на висшето училище, на организациите по
чл. 47, ал. 1 или на учредителите по чл. 14,
ал. 1 започва с решение на Акредитационния
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съвет на основание на представен от заявителя
доклад-самооценка, съдържащ и количествена
информация по смисъла на чл. 77, ал. 3 или
чл. 78, ал. 3.“
5. В ал. 7 думите „съответно на постоянната комисия, за откриване на процедурата“
и запетаите пред и след тях се заличават, а
думите „чл. 77, ал. 2“ се заменят с „чл. 77,
ал. 3“.
6. Алинея 10 се отменя.
§ 40. В чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „съответно постоянната комисия“ се
заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Процедурата за оценяване на проект не
може да бъде открита, докато не е приключила
друга текуща процедура за институционална
акредитация.“
§ 41. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. (1) Процедурата за акредитация
приключва с мотивирано решение на Акредитационния съвет, което се приема до 12
месеца след заплащането на разходите по
чл. 81, ал. 9.
(2) В решението по ал. 1 се дава оценка
по чл. 77, ал. 5, съответно по чл. 78, ал. 6.
(3) Решението за акредитация съдържа:
1. срока на акредитацията по чл. 77, ал. 6
и капацитет на висшето у чилище, а при
програмната акредитация – срока на акредитацията по чл. 78, ал. 7 и капацитет на
професионалното направление или специалността от регулираните професии;
2. препоръки и срок за изпълнението им.
(4) Решението, с което за първи път се
прави отказ за акредитация или се отнема
акредитация, съдържа:
1. мотиви за отказа или за отнемането на
акредитация и препоръки, чието изпълнение
от страна на висшето училище е задължително условие за откриване на нова процедура
за акредитация;
2. срок за предприемане на мерки за изпълнението на препоръките, който не може да
бъде по-дълъг от 18 месеца – при институционалната акредитация, и от 12 месеца – при
програмната акредитация.
(5) Решението, с което за втори път се
прави отказ за акредитация, съдържа единствено мотиви.
(6) Промени в определения по ал. 3, т. 1
капацитет могат да се правят по искане на
висшето училище и на министъра на образованието и науката.
(7) При неизпълнение на препоръките по
ал. 3, т. 2 се налагат следните санкции:
1. намаляване на образователния капацитет на висшето училище – общо или по
професионални направления;
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2. намаляване на акредитационната оценка
на програмната акредитация на професионални направления или на специалности от
регулираните професии, съответно на срока
на акредитация на висшето училище и на
неговите професионални направления;
3. отнемане на акредитацията на висшето
училище или на професионално направление,
или на специалност от регулираните професии.
(8) Решението по ал. 1 може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 42. В чл. 84, ал. 1 думите „съответно на
постоянната комисия“ и запетаята пред тях
се заличават, а думата „5-месечен“ се заменя
с „4-месечен“.
§ 43. В чл. 85, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „акредитация“ се
добавя „в съответствие със стандартите и
насоките за осигуряване на качество в европейското пространство за висше образование“.
2. В т. 2 думата „процедурите“ се заменя
с „процедури и методика“.
3. В т. 4 думите „по смисъла на чл. 11,
ал. 4“ се заличават.
§ 44. В чл. 86, ал. 5 думите „Министърпредседателят назначава по трудово правоотношение членовете“ се заменят с „Министерският съвет с решение определя състава“.
§ 45. В чл. 88, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „разработва“ се добавя „и приема“, а след думата „критерии“
се добавя „и методика“.
2. В т. 2 след думата „разработва“ се добавя „и приема“.
3. В т. 3 думите „по чл. 81, ал. 1, т. 1, т. 2,
букви „а“ и „в“, т. 3, 4, 5 и т. 6, буква „а“ се
заменят с „по чл. 81, ал. 1 въз основа на докладите на постоянните комисии“.
4. В т. 5 думите „по чл. 81, ал. 1, т. 1, т. 2,
букви „а“ и „в“, т. 3, 4, 5 и т. 6, буква „а“ се
заменят с „по чл. 81, ал. 1“.
§ 46. В чл. 88а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Членовете на постоянните комисии не могат да бъдат назначавани за повече от два
последователни мандата.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Мандатът на членовете на постоянните
комисии не се прекъсва с провеждането на
частични избори. Мандатът на допълнително
избраните членове се прекратява с изтичането на тригодишния мандат на комисията.
За един мандат се смята времето, в което
лицето е участвало в работата на комисията
повече от две години.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
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„(4) Оцен яването при процед у рите по
чл. 81, ал. 1, т. 1 може да се извършва и от
чуждестранни агенции, членове на Европейската асоциация за осигуряване качеството
във висшето образование (ENQA) и/или вписани в Европейския регистър на агенциите
за осигуряване на европейско качество във
висшето образование (EQAR), по покана на
съответното висше у чилище. Инстит у ционалната акредитация се дава единствено
от Националната агенция за оценяване и
акредитация въз основа на крайна акредитационна оценка, формирана по утвърдената
методика по чл. 77, ал. 7.“
5. Създава се нова ал. 5:
„(5) В рамките на утвърдената численост
на Националната агенция за оценяване и
акредитация към постоянните комисии се
назначават експерти по служебно правоотношение по смисъла на Закона за държавния
служител, които да организират и подпомагат
тяхната дейност.“
6. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
7. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Постоянните комисии по области на
висшето образование: подготвят и внасят в
Акредитационния съвет доклад по чл. 81,
ал. 3 с мотивирани констатации относно
съответствието на представените от висшето
училище доказателства с критериите за институционална или програмна акредитация
по смисъла на чл. 77, ал. 3 или чл. 78, ал. 3.“
8. Досегашната ал. 6 се отменя.
§ 47. В чл. 88б се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „издава
бюлетин, в който се публикуват“ се заменят
с „публикува на официалната си интернет
страница“.
2. Създава се т. 5:
„5. оценките от институционалната и програмната акредитация на висшите училища
и на научните организации.“
§ 48. Член 88в се изменя така:
„Чл. 88в. (1) При изпълнение на функциите
си по чл. 11, ал. 1 Националната агенция за
оценяване и акредитация се подпомага от
Постоянна комисия за следакредитационно
наблюдение и контрол.
(2) Националната агенция за оценяване и
акредитация осъществява следакредитационно наблюдение и контрол по ред, определен
в правилника за дейността на Националната
агенция за оценяване и акредитация, върху:
1. способността на институцията и на нейните основни звена и филиали да осигуряват
високо качество на образованието и научните
изследвания чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството;
2. изпълнението на дадените при оценяването и акредитацията препоръки.
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(3) За извършените проверки Постоянната
комисия за следакредитационно наблюдение
и контрол съставя констативни протоколи.
(4) При констатирано в резултат на проведено следакредитационно наблюдение и
контрол неизпълнение по ал. 2, т. 1 и 2 Постоянната комисия за следакредитационно
наблюдение и контрол приема решение, с
което предлага на Акредитационния съвет
да о т неме съо т вет ната инст и т у ц иона лна
или програмна акредитация или да намали
акредитационната оценка на програмната
акредитация на професионални направления
или на специалности от регулираните професии или на образователния капацитет на
висшето училище, или на професионалното
направление и/или на специалността от регулираните професии.
(5) Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация разглежда предложението по ал. 4 в тримесечен
срок от неговото постъпване, като приема
решение, с което:
1. отнема институционалната акредитация
на висшето училище, когато е констатирано:
а) неизпълнение в срок на препоръки, посочени в решението за акредитация на Акредитационния съвет относно изискванията за
собствеността, необходима за осъществяване
на дейностите по чл. 6, и/или за профила и
квалификацията на академичния състав, и/
или за материално-техническа осигуреност
на обучението, или
б) неспазване на критерии за прилагане на вътрешната система за оценяване и
поддържане на качеството на обучението и
академичния състав, свързани с изискванията
за поддържане и актуализиране на учебната
документация и/или за развитие на академичния състав и неговата научноизследователска/художественотворческа дейност, и/
или за материално-техническата и финансова
осигуреност на обучението, и/или вътрешни
одити на системата, и/или външен мониторинг
върху качеството на обучението;
2. отнема програмната акредитация на
професионално направление/специалност от
регулираните професии на висшето училище
за определен срок, когато е констатирано неизпълнение в срок на препоръки, посочени в решението за съответната акредитация относно:
структурата, организацията и съдържанието
на учебните планове и програми и/или профила и квалификацията на преподавателския
състав на професионалното направление, и/
или материално-техническата осигуреност на
обучението в професионалното направление,
съответно в специалността от регулираните
професии;
3. намалява акредитационната оценка с
една единица при програмна акредитация
на професионално направление/специалност
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от регулираните професии, когато е констатирано неизпълнение в срок на препоръки,
посочени в решението на Акредитационния
съвет относно изискванията за научноизследователска и художественотворческа дейност
на академичния състав и участието на студентите и докторантите в нея и/или анализиране мнението на студенти и потребители
на кадри за качеството на обучението, и/
или методите на преподаване и оценяване
на постиженията на студентите;
4. намалява образователния капацитет
на висшето училище, на професионалното
направление и/или на специалността от регулираните професии, когато е констатирано
неизпълнение в срок на препоръки, посочени в
решението на Акредитационния съвет относно
профила и квалификацията на академичния
състав и/или материално-техническата осигуреност на обучението.
(6) По предложение на минист ъра на
образованието и науката Акредитационният
съвет на Националната агенция за оценяване
и акредитация отнема институционалната
или програмната акредитация на специалност
от регулираните професии/професионални
направления на висшето училище, когато
са констатирани нарушения на този закон.
(7) В срок до 18 месеца от постановяването
на решението за отнемане на институционалната акредитация или в срок до 12 месеца от
постановяването на решението за отнемане
на програмната акредитация по смисъла на
ал. 5 висшето училище е длъжно да представи на Националната агенция за оценяване и
акредитация доклад за предприетите действия
в изпълнение на дадените му препоръки за
отстраняване на слабостите, посочени в решението на Акредитационния съвет.
(8) След представянето на доклада по ал. 7
Постоянната комисия за следакредитационно
наблюдение и контрол прави проверка. При
констатирано изпълнение от висшето училище
на препоръките, посочени в решението на Акредитационния съвет, комисията предлага на
Акредитационния съвет да приеме решение, с
което да разреши на висшето училище да се
ползва от правата по отнетата акредитация
до изтичането на нейния срок.
(9) А ко п ри п роверк ата по а л. 8 По стоянната комисия за следакредитационно
наблюдение и контрол констатира неизпълнение от висшето училище на препоръките,
посочени в решението на Акредитационния
съвет, приема решение, с което предлага на
Акредитационния съвет:
1. при отнета институционална акредитация – да уведоми висшето училище, че следва
незабавно да преустанови провеждането на
всякакво обучение, както и да уведоми министъра на образованието и науката, за да
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инициира процедура за закриване на висшето
училище;
2. при отнета програмна акредитация – да
уведоми висшето училище, че следва незабавно да преустанови провеждането на обучение
по съответната специалност от регулираните
професии или в съответното професионално
направление.
(10) Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация
разглежда предложението по ал. 8 или 9 в
едномесечен срок от неговото постъпване,
като приема решение.
(11) Решението по ал. 5 и по ал. 10 може
да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 49. В глава десета се създава чл. 88г:
„Чл. 88г. С правилника за дейността на
Националната агенция за оценяване и акредитация може да се създават съвети и комисии
като помощни и консултативни звена.“
§ 50. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 4, буква „г“ думите „и административни“ се заличават.
2. В ал. 4 след думата „направление“ се
поставя запетая и се добавя „намалени с
общите за висшето училище разходи“.
§ 51. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. изпълнението на стратегическите цели
и задачи по чл. 10, ал. 2, т. 9 съгласно методика, определена в акта по т. 3.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Средствата по ал. 1, т. 1 включват и
допълнително финансиране, определено от
Министерския съвет, за:
1. обучението по приоритетни професионални направления и защитени специалности;
2. компенсиране на разходите за освобождаване от такси, извършено по реда на
чл. 95, ал. 7, т. 8.“
§ 52. Създава се чл. 91в:
„Чл. 91в. (1) Със средства от държавния
бюджет се финансират изцяло или частично дейности за изпълнение на национални
програми за развитие на държавните висши
училища.
(2) Националните програми по ал. 1 се
приемат от Министерския съвет.“
§ 53. Член 92 се изменя така:
„Чл. 92. (1) Минималната заплата за найниската академична длъжност в държавните
висши училища се определя с акт на Министерския съвет.
(2) Начинът за определяне на размера на
възнаграждението на ректора по договора за
управление се определя по общи правила за
всички държавни висши училища, утвърдени
от министъра на образованието и науката.
Правилата задължително включват механи-
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зъм за определяне на допълнително възнаграждение в зависимост от изпълнението на
заложените в договора цели, задачи и целеви
стойности. Възнаграждението се изплаща от
бюджета на висшето училище.“
§ 54. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 в изречение първо след думата
„училища“ се добавя „и научните организации по чл. 47, ал. 1“, а изречение трето се
заличава.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Размерът на таксите по ал. 2 не може
да бъде по-висок от две трети от средствата
за издръжка на обучението, определени по
реда на чл. 91, ал. 2, т. 1 и 3.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Размерът на таксите за обучението по
чл. 21, ал. 2 и 3 и по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“
се определя, като към средствата за издръжка
на обучението, определени по реда на чл. 91,
ал. 2, т. 1 и 3, се добавя размерът на таксата
по ал. 2 за съответното професионално направление или специалност от регулираните
професии, а таксите за обучение по чл. 21,
ал. 5 не могат да бъдат по-ниски от 70 на сто
от средствата за издръжка на обучението,
определени по чл. 91, ал. 3, т. 1 и 3.“
4. В ал. 7:
а) точка 4 се изменя така:
„4. лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка
за закрила по реда на Закона за закрила на
детето – настаняване в приемно семейство,
социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;“
б) създава се т. 8:
„8. студенти, обучаващи се в професионални направления и защитени специалности с
най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара
на труда, по списък, приет от Министерския
съвет по предложение на министъра на образованието и науката.“
§ 55. Създава се чл. 95а:
„Чл. 95а. (1) Със средства от държавния
бюджет се осигурява напълно или частично
заплащането на разходите за обучение на
студенти, които се обучават за придобиване
на образователно-квалификационна степен
на висше образование по чл. 9, ал. 3, т. 6,
букви „а“ и „б“ и по чл. 21, ал. 2 и 3, които
имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж на студента по съответната
специалност за периода на обучението и на
работно място след успешното му завършване.
(2) Договор по ал. 1 може да се сключва
с работодател, който е заявил необходимост
от работници или служители с придобита
образователно-квалификационна степен на
висше образование и е включен в списък,
приет от Министерския съвет. Страна по
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договора е и ректорът на висшето училище,
в което се обучава студентът.
(3) С дог овора по а л. 1 се оп редел я т
задължително формите, мястото и времетраенето на стажа по време на обучението,
възнаграждението и начинът за определянето
му, условията за прекратяване, срокът, през
който работникът или служителят следва
да работи при работодателя след успешното
завършване на обучението.
(4) При виновно неизпълнение на договора
по ал. 1 в полза на държавата възниква право
да получи от неизправната страна всичко,
което е платила за студента, заедно със законната лихва от момента на плащането. В
случай на прекратяване на договора по взаимно съгласие средствата се възстановяват
поравно от работодателя и от студента.
(5) Вземанията на държавата, възникнали в резултат на неизпълнение на договора
по ал. 1, са частни държавни вземания и
се установяват и събират от Националната
агенция за приходите по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
(6) Министерството на образованието и
науката създава и поддържа информационна
база данни за сключените договори по ал. 1.
(7) Висшето училище е длъжно да предоставя информация за сключените договори по
ал. 1 в тридневен срок от тяхното сключване,
изменение или прекратяване.
(8) Конкретните условия и ред за заявяване
и включване на работодатели в списъка по
ал. 2, за сключване, изменение и прекратяване на договора по ал. 1, за предоставянето
на информацията по ал. 7, за възстановяване
на средствата от държавния бюджет по ал. 1,
както и минималният срок, през който работникът или служителят следва да работи
при работодателя след успешното завършване
на обучението, се уреждат с наредба на Министерския съвет.“
§ 56. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Разпоредбата на чл. 95, ал. 3 не се
прилага за академиите и висшите училища от
системата на Министерството на отбраната.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Разпоредбите на чл. 10, ал. 2, т. 10,
чл. 30, ал. 5 и чл. 46, ал. 1 не се прилагат за
Академията на Министерството на вътрешните работи.“
§ 57. В § 4д от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 се създава изречение второ: „Капацитетът на висшето училище е равен на
сбора от капацитетите на професионалните
направления и специалностите от регулираните професии.“
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2. В т. 9 думите „прогноза за повишена
необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на
Република България“ се заменят с „очакван
бъдещ недостиг на пазара на труда в сравнение с настоящото търсене на обучение във
висше образование“.
§ 58. В допълнителните разпоредби се
създава § 4к:
„§ 4к. (1) Технологично училище „Електронни системи“ към Техническия университет – София (ТУЕС), и Професионалната
г и м на зи я по ком п ю т ърн и т ех нолог и и и
системи – гр. Правец (ПГКТС), са звена в
Техническия университет (ТУ) – София, интегрирани професионални гимназии, които не
са юридически лица. Технологично училище
„Електронни системи“ към Техническия университет – София, и Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи – гр.
Правец, осъществяват дейност та си като
професионална гимназия и при определени
в Закона за предучилищното и училищното
образование условия осигуряват завършване
на клас, първи и втори гимназиален етап
и придобиване на средно образование и на
професионална квалификация по специалности от професии от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение.
Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ – София, и Професионалната
гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец, имат право да валидират
компетентности по чл. 167, ал. 1, т. 2 и 5 от
Закона за предучилищното и училищното
образование.
(2) Звената по а л. 1 притежават само
обикновен собствен печат по смисъла на
чл. 34, ал. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование.
(3) Орган за управление и контрол на
всяко от звената по ал. 1 е директорът, който се назначава от ректора на ТУ – София,
при условие че има не по-малко от 5 години
учителски стаж, 5 години трудов стаж на
академична длъжност във висше училище или
5 години трудов стаж на длъжност преподавател или старши преподавател в звената по
ал. 1. Длъжността „директор“ се заема въз
основа на конкурс, проведен при условията и
по реда на Кодекса на труда, като в комисията за провеждане на конкурса се включват
представители на Министерството на образованието и науката и на Обществения съвет
към ТУЕС, съответно към ПГКТС.
(4) Директорът ръководи и контролира
образователната дейност на съответното звено
по ал. 1 в рамките на правомощията, свързани
с организацията и осъществяването на образователния процес, определени с държавния
образователен стандарт за статута и профе-
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сионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
по Закона за предучилищното и училищното
образование. Ректорът на ТУ – София, може
да овласти директора и с други правомощия,
свързани с управлението, представителството
и контрола на звеното по ал. 1.
(5) Директорът на всяко от звената по
ал. 1 е разпоредител с бюджет към ректора
на ТУ – София, и има следните правомощия:
1. да разработва бюджетни прогнози и
проект на бюджет;
2. да разработва проекти на длъжностно
и поименно разписание на длъжностите и
проекти за актуализацията им;
3. да определя преподавателската натовареност на педагогическите специалисти, броя
на паралелките, както и броя на учениците в
тях съобразно утвърдения бюджет на училището и нормите, определени в подзаконовите
нормативни актове по прилагане на Закона за
предучилищното и училищното образование,
като осигурява изпълнението на учебния план.
(6) При управлението и контрола на учебната, учебно-производствената и административната дейност директорът на съответното
звено по ал. 1 се подпомага от един или
няколко заместник-директори, които заемат
длъжността въз основа на трудов договор,
сключен с ректора на ТУ – София.
(7) В звената по ал. 1 обучението на учениците се осъществява от педагогически
специалисти по чл. 211 от Закона за пред
училищното и училищното образование и
от преподаватели и старши преподаватели
по чл. 48, ал. 2. Броят на преподавателите и
старши преподавателите, които извършват
обучение в звената по ал. 1, не може да надвишава броя на педагогическите специалисти.
(8) В звената по ал. 1 обучението по учебните предмети или модули за придобиване
на професионална подготовка може да се
осъществява и от лица, които заемат академични длъжности в основните звена и филиалите на ТУ – София. Те могат да изпълняват
част от норматива си за учебна заетост и в
звената по ал. 1 при условията и по реда на
чл. 56а, ал. 1 и 3 и чл. 57а. Приравняването
на часовете от норматива за учебна заетост
на лицата, заемащи академична длъжност,
на учебните часове за изучаване на учебния
предмет или модул съответно от професионалната подготовка се определя в правилника
за дейността на ТУ – София.
(9) Специализиран орган за разглеждане и
решаване на основни педагогически въпроси
на всяко от звената по ал. 1 е педагогическият съвет, който осъществява правомощията,
определени в чл. 263, ал. 1 от Закона за пред
училищното и училищното образование. В
състава на педагогическия съвет освен лицата
по чл. 262, ал. 2 от Закона за предучилищното
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и училищното образование се включват и
преподавателите и старши преподавателите
по чл. 48, ал. 2, които заемат длъжност в
звената по ал. 1. Лицата по ал. 8, както и
преподавателите и старши преподавателите
по чл. 48, ал. 2, които извършват обучение в
звената по ал. 1, но заемат длъжност в други
звена на ТУ – София, могат да участват в
заседанията на педагогическия съвет с право
на съвещателен глас.
(10) Ректорът на ТУ – София, организира
атестирането на педагогическите специалисти
при условията и по реда на чл. 228 от Закона
за предучилищното и училищното образование. В състава на атестационната комисия за
атестиране на директора на всяко от звената
по ал. 1 задължително се включват представители на ТУ – София, на Министерството
на образованието и науката, на регионалното
управление на образованието, на педагогическия съвет и на обществения съвет съответно
към ТУЕС и ПГКТС.
(11) Академичният съвет на ТУ – София,
осъществява следните правомощия, свързани
с дейността на звената по ал. 1:
1. взема решения за промяна и закриване
на звената по ал. 1;
2. определя реда за съгласуване на проектите на училищни учебни планове и на учебни програми за отрасловата и специфичната
професионална подготовка по специалността
от професия;
3. утвърждава ежегодно бюджет на всяко от
звената по ал. 1 в рамките на общия бюджет
на ТУ – София.
(12) Ректорът на ТУ – София, осъществява
следните правомощия във връзка с дейността
на звената по ал. 1:
1. обявява конкурс и назначава комисия за
организиране и провеждане на конкурса за
заемане на длъжността „директор“ на всяко
от звената по ал. 1;
2. осъществява контрол върху дейността
на директорите на звената по ал. 1;
3. сключва и прекратява трудови договори с
директорите, заместник-директорите, другите
педагогически специалисти и непедагогическия персонал в звената по ал. 1;
4. определя числеността на персонала в
звената по ал. 1 и индивидуалните възнаграждения;
5. осигурява условия за прилагане в звената
по ал. 1 на държавната политика в областта
на училищното образование;
6. осигурява условия за повишаване на
квалификацията и за кариерното развитие
на педагогическите специалисти съобразно
стратегията за развитие на звената по ал. 1;
7. съдейства на компетентните органи
при извършване на проверки, организира и
контролира изпълнението на препоръките и
предписанията им.
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(13) Трансферите от държавния бюджет
осигуряват средства освен за дейностите по
чл. 91, ал. 1 и за финансиране на звената по
ал. 1. Средствата за финансиране на звената
по ал. 1 се определят по бюджета на ТУ – София, по реда на Закона за предучилищното
и училищното образование.
(14) Звената по ал. 1 не прилагат система
на делегиран бюджет.
(15) Освен средствата от държавния бюджет
в бюджетите на звената по ал. 1 се включват
и разходи за сметка на:
1. установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над
плащанията по бюджета на звеното;
2. допълнително финансиране, осигурено
за сметка на други средства по бюджета на
ТУ – София;
3. дължимите от ТУ – София, към бюджета
на звеното средства към края на предходната
бюджетна година;
4. приходи от дарения и завещания.
(16) Звената по ал. 1 се променят и закриват
със заповед на министъра на образованието
и науката. Звената по ал. 1 не може да се
преобразуват.
(17) В звената по ал. 1 може да се извършват промени, свързани със:
1. наименованието;
2. официалния адрес;
3. адреса на сградите, в които се провежда
обучението.
(18) Звената по ал. 1 се закриват:
1. по искане на ТУ – София;
2. при закриване на ТУ – София.
(19) Производството по издаване на заповедта за промяна и закриване на звената по
ал. 1 започва по мотивирано предложение
на ректора на ТУ – София, след решение на
академичния съвет и становище на регионалното управление на образованието.
(20) Предложенията за промяна и закриване
на звената по ал. 1 се внасят в срок до 31 май
и се разглеждат за учебна година с начало
15 септември на следващата календарна година. Предложенията за закриване поради
намаляване броя на учениците се правят
целогодишно и се разглеждат за предстоящата учебна година, а при преустановяване
на образователния процес поради липса на
ученици, се правят и разглеждат целогодишно.
(21) За производството по издаване на заповедта за промяна и закриване на звената
по ал. 1 се прилагат съответно разпоредбите
на глава осемнадесета, раздел I от Закона за
предучилищното и училищното образование,
като предложенията и документите за промяна
и закриване на звената по ал. 1 се разглеждат
и оценяват за съответствие с изискванията на
този закон, на Закона за предучилищното и
училищното образование, на Закона за професионалното образование и обучение и на
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нормативните актове по прилагането им. Въз
основа на заповедите за промяна и закриване
на звената по ал. 1 се извършват съответните
вписвания в регистъра на институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование по реда на глава осемнадесета,
раздел IV от Закона за предучилищното и
училищното образование.
(22) Заповедите за промяна или закриване
на звената по ал. 1 се обнародват в „Държавен
вестник“ и влизат в сила от деня на обнародването им, освен ако в тях е предвидено друго.
(23) Отказите за промяна и закриване на
звената по ал. 1 могат да се обжалват по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(24) Удостоверенията за завършен втори
гимназиален етап на средно образование и
дипломите за средно образование на учениците в звената по ал. 1, както и удостоверенията за валидиране на компетентности по
учебен предмет, невключен в дипломата за
средно образование на лицата, валидирали
компетентности в звената по ал. 1, се издават
от ТУ – София, при условията и по реда на
Закона за предучилищното и училищното
образование. Свидетелствата за професиона лна к ва лификаци я, свидетелствата за
правоспособност на учениците от звената по
ал. 1, както и свидетелствата за валидиране
на професионална квалификация на лицата,
валидирали професионални компетентности
в звената по ал. 1, се издават от ТУ – София,
при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
(25) Документите по ал. 24, техните приложения и дубликати се издават при спазване на
държавния образователен стандарт по чл. 22,
ал. 2, т. 10 от Закона за предучилищното и
училищното образование. На издадените документи, с изключение на свидетелството за
правоспособност, се полага печат на ТУ – София, с изображение на държавния герб.“
§ 59. Параграф 11 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 11. (1) По предложение на катедрения
съвет и съвета на основното звено и/или
филиала след решение на академичния съвет
трудовите договори с хабилитираните лица
при навършване на възрастта по чл. 328,
ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда може да бъдат
удължени за срок до три години.
(2) Удължаването на трудовите правоотношения с хабилитираните лица по ал. 1 се
уреждат със срочен трудов договор.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 60. Откритите до влизането в сила на
този закон процедури за институционална
и програмна акредитация, за оценяване на
проекти, както и заварените и неприключили
процедури за следакредитационно наблюдение и контрол се довършват по досегашните
условия и ред.

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

§ 61. Висшите училища, на които срокът
на получената програмна акредитация по
досегашните условия и ред изтича преди
провеждането на нова процедура за акредитация по графика, определен от Националната
агенция за оценяване и акредитация по чл. 81,
ал. 2, имат право да провеждат обучение и
да дават висше образование по съответното
професионално направление или специалност
от регулираните професии до приключване
на новата процедура.
§ 62. Трудовите правоотношения на работниците и служителите в звената по § 4к от
допълнителните разпоредби се уреждат при
условията на чл. 123, ал. 1, т. 5 от Кодекса
на труда.
§ 63. До провеждането на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на всяко от
звената по § 4к от допълнителните разпоредби
правомощията на директора се упражняват
от заварените към влизането в сила на този
закон съответно директор на Технологичното
училище „Електронни системи“ към Техническия университет – София, и Професионалната гимназия по компютърни технологии и
системи – гр. Правец.
§ 64. В едногодишен срок от влизането в
сила на този закон министърът на образованието и науката разработва и внася за приемане от Министерския съвет Националната
карта на висшето образование в Република
България по чл. 9, ал. 3, т. 1а.
§ 65. До приемането от Министерския
съвет на Националната карта на висшето
образование в Република България не се
откриват нови висши училища, териториално
изнесени звена и филиали на висшите училища, факултети, департаменти и колежи в
държавните висши училища, както и не се
преобразуват висши училища, основни звена
и филиали в държавните висши училища с
изключение на преобразуване с цел консолидация и оптимизация.
§ 66. (1) Министърът на образованието и
науката сключва договори за управление по
чл. 10, ал. 2, т. 10 с ректорите на държавните
висши училища, за които след влизането в
сила на този закон остават повече от две години до приключване на мандата им след
утвърждаване на правилата по чл. 92, ал. 2.
(2) Министърът на образованието и науката:
1. в тримесечен срок от влизането в сила
на този закон утвърждава политика за развитието по чл. 10, ал. 2, т. 9;
2. в 4-месечен срок от влизането в сила на
този закон утвърждава правилата по чл. 92,
ал. 2.
§ 67. (1) Мандатът на лицата, които към
влизането в сила на този закон заемат ръководните длъжности ректор, декан, директор
на департамент, филиал и колеж, ръководител на катедра и техните заместници не се
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прекратява предсрочно при навършване на
65-годишна възраст.
(2) Лицата, които заемат длъжности по
ал. 1 и са навършили 65-годишна възраст към
момента на влизането на сила на този закон,
довършват мандатите си при условията, при
които са избрани.
§ 68. В 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон Министерският съвет
привежда в съответствие с него Правилника
за дейността на Националната агенция за
оценяване и акредитация.
§ 69. Електронната платформа по чл. 75,
ал. 6 се разработва и започва да функционира
в срок до две години от влизането в сила на
този закон.
§ 70. В Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от
2015 г.; изм., бр. 98 и 105 от 2016 г., бр. 58 и 99
от 2017 г., бр. 24, 92 и 108 от 2018 г. и бр. 24,
42, 100 и 101 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 28 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Автономията на държавните и общинските гимназии, средни и специализирани
училища включва и правото да сключват с
държавни висши училища споразумения за
съвместно обучение по учебни предмети и/
или модули за придобиване на профилираната и/или професионалната подготовка във
втори гимназиален етап, както и по учебни
предмети за придобиване на специализираната
подготовка в средната степен на образование
при спазване изискванията на този закон и
на Закона за висшето образование.
(4) При условията и по реда на този закон
и на Закона за висшето образование в споразумението по ал. 3 може да се предвиди
обучението по някои или по всички учебни
п ред мет и и/и л и мод ул и за п ри доби ва не
на профилираната, професионалната или
специализираната училищна подготовка да
се извършва от лица, заемащи академични
длъжности във висшето училище, които работят в съответната на учебния предмет или
модул научна област. Те преподават в училището в рамките на установеното работно
време по трудовото им правоотношение с
висшето училище, без да бъдат назначавани
на учителска длъжност.“
2. В чл. 82, ал. 2 думите „чл. 76, ал. 1, 3,
4 и 5“ се заменят с „чл. 76, ал. 1 – 5“.
3. В чл. 88 се създават ал. 4 – 6:
„(4) В училищата по култура обучението
за придобиване на специализирана подготовка в VIII клас може да се осъществява и в
задължителните учебни часове вместо учебния предмет история и цивилизации. В тези
случаи учебното съдържание за придобиване
на общообразователна подготовка по учебния
предмет история и цивилизации, предвидено
да се изучава в VIII клас, задължително се
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включва за изучаване в избираемите учебни
часове в IX клас.
(5) В п рофесиона л ни т е г им назии и в
паралелките за професионална подготовка
задължителните учебни часове по учебните
предмети музика и/или изобразително изкуство от раздел А на учебния план може да
се използват за обучението за придобиване
на професионална подготовка в избираемите
учебни часове в раздел Б на учебния план
при запазване на общия брой учебни часове
в раздели А и Б.
(6) Учебни часове в раздел А на учебния
план, предвидени за обучение за придобиване
на обща професионална подготовка, може да
се използват за обучение за придобиване на
отраслова и/или специфична професионална
подготовка в раздел Б на учебния план, като
учебните предмети за придобиване на обща
професионална подготовка се предвидят за
изучаване в избираемите учебни часове на
училищния учебен план до края на степента
във:
1. професионалните гимназии и в паралелките за професионална подготовка;
2. училищата по изкуствата;
3. спортните училища.“
4. В чл. 94 се създава ал. 5:
„(5) Училищният учебен план на училището със споразумение по чл. 28, ал. 3 се
съгласува с висшето училище и се приема и
утвърждава по реда на ал. 4.“
5. В чл. 103 ал. 4 се изменя така:
„(4) Изключения по ал. 3 се допускат за:
1. обучението чрез работа (дуална система на обучение), при което общият брой
задължителни и избираеми учебни часове за
една учебна седмица може да достигне до 40
учебни часа, в които се включва и времето
за практика на определеното работно място;
2. обучението в иновативните училища;
3. училищата със споразумение по чл. 28,
ал. 3, училищата по културата, училищата по
изкуствата и спортните училища, при които
общи ят брой задъл ж ителни и избираеми
учебни часове за една учебна седмица може
да достигне до 40 учебни часа.“
6. В чл. 144:
a) създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) В средно училище, в обединено училище и в профилирана гимназия в градовете с
население над 30 хил. души, при условията на
ал. 1, т. 1, 2 и 4, може да се утвърждава държавен план-прием за обучение в паралелки за
придобиване на професионална квалификация
дори когато на територията на общината има
едно или няколко училища, които предлагат
същото обучение, но материално-техническата
база, с която разполагат, не е достатъчна и/
или липсва достатъчна възможност за осигуряване на обучението с необходимите учители
по професионална подготовка.
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(3) В случаите по ал. 2 държавният планприем за обучение в паралелките за придобиване на професионална квалификация в
средно училище, в обединено училище и в
профилирана гимназия се утвърждава след
разрешение на министъра на образованието
и науката, ако съществува необходимост от
специалисти с професионална квалификация
по съответна професия.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 4;
в) досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
цифрата „2“ се заменя с „4“.
7. В чл. 262, ал. 2 се създава изречение второ: „В училищата със споразумение по чл. 28,
ал. 3 в заседанията на педагогическия съвет с
право на съвещателен глас може да участват
и лицата, заемащи академични длъжности,
които извършват обучение в училището.“
8. В чл. 282:
а) в ал. 19 думите „ал. 14“ се заменят с
„ал. 18“;
б) в ал. 20 думите „ал. 14“ се заменят с
„ал. 18“;
в) създава се ал. 25:
„(25) Училищата със споразумение по чл. 28,
ал. 3 превеждат на висшите училища средства за частта от трудовите възнаграждения
на лицата, заемащи академична длъжност,
които осъществяват обучение в училището.“
9. В чл. 289, ал. 1, т. 4 думата „прилагането“
се заменя с „изпълнението“.
10. В допълнителните разпоредби се създава § 5б:
„§ 5б. (1) В системата на предучилищното
и училищното образование се включват и
звената по § 4к от допълнителните разпоредби
на Закона за висшето образование, които прилагат разпоредбите на този закон, предвидени
за държавните професионални гимназии, в
съответствие със спецификата и организацията
на обучението в тях и доколкото друго не е
предвидено в Закона за висшето образование.
(2) Министърът на образованието и науката
и началникът на регионалното управление
на образованието упражняват контрол върху
дейността на звената по ал. 1 за спазването
на този закон и на подзаконовите нормативни
актове за прилагането му.
(3) При установяване на нарушения министърът на образованието и науката, съответно
началникът на регионалното управление на
образованието или оправомощени от тях длъжностни лица дават задължителни предписания
и определят срок за изпълнението им.
(4) Задължителните предписания по ал. 3
може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Училищният учебен план на звената
по ал. 1 се съгласува, приема и утвърждава
по реда на чл. 94, ал. 5.
(6) Изключението по чл. 103, ал. 4, т. 3 се
допуска и за обучението в звената по ал. 1.
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(7) При обучението в звената по ал. 1 се
поставят оценки и по учебните предмети, модули или дейности, предвидени за изучаване
във факултативните часове от училищния
учебен план.“
§ 71. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.;
изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г.,
бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28,
77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр.,
бр. 63 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 13 и 26 от
2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от
2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98
и 107 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 59
от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г., бр. 7, 92 и
108 от 2018 г. и бр. 100 от 2019 г.) се правят
следните допълнения:
1. В чл. 34 се създава ал. 3:
„(3) Изпитът по чл. 33, ал. 1, т. 2 за придобиване на трета степен на професионална
квалификация при заявено желание от ученика може да се провежда и чрез защита на
дипломен проект.“
2. В чл. 35, ал. 1 след думите „работниците и служителите“ се поставя запетая и се
добавя „за училищата със споразумение по
чл. 28, ал. 3 от Закона за предучилищното и
училищното образование – и представители
на съответните висши училища“.
3. В чл. 36 се създава ал. 4:
„(4) Държавният изпит за придобиване на
професионална квалификация чрез защита на
дипломен проект се провежда пред съответната
комисия по чл. 35, ал. 1. Дипломният проект
се изготвя по индивидуално задание и е теоретико-практическа разработка, в която се
прилагат придобитите знания, умения и компетентности по специалност от професията.“
4. В допълнителните разпоредби се създава
нов § 3а:
„§ 3а. (1) В системата на професионалното
образование и обучение се включват и звената
по § 4к от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование, които прилагат
разпоредбите на този закон, предвидени за
държавната професионална гимназия, в съответствие със спецификата и организацията
на обучението в тях и доколкото друго не е
предвидено в Закона за висшето образование.
(2) В звената по ал. 1 изпитът по чл. 33,
ал. 1, т. 2 за придобиване на трета степен на
професионална квалификация се провежда
само чрез защита на дипломен проект.“
§ 72. Изпитът по чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона
за професионалното образование и обучение
за придобиване на трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен
проект се провежда от учебната 2021/2022 г.
с изключение на провеждането му в звената
по § 3а, ал. 2 от допълнителните разпоредби
на Закона за професионалното образование
и обучение.
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§ 73. В Закона за признаване на професионални квалификации (обн., ДВ, бр. 13
от 2008 г.; изм., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 98
от 2010 г., бр. 8, 9, 43 и 61 от 2011 г., бр. 68
от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 80 от 2015 г.,
бр. 27 и 59 от 2016 г., бр. 85 и 91 от 2018 г.
и бр. 17 от 2019 г.) в § 4 от допълнителните
разпоредби се създава ал. 5:
„(5) Удостоверенията по ал. 1 се издават
в срок до 30 календарни дни – при предоставяне на стандартна услуга, и в срок до 10
работни дни – при бърза услуга.“
§ 74. В Закона за развитието на академичния
състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38
от 2010 г.; Решение № 11 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 81 от 2010 г.; изм., бр. 101
от 2010 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 30 от 2018 г.
и бр. 17 от 2019 г.) в чл. 29в ал. 2 се отменя.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 13 февруари 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1611

УКАЗ № 35
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената
енергия, приет от 44-то Народно събрание
на 13 февруари 2020 г.
Издаден в София на 21 февруари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн.,
ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г.,
бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г.,
бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36
и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80,
87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и
82 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98
от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 58, 99, 102 и
103 от 2017 г. и бр. 7 и 77 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „и да поддържат
система за контрол на изхвърлянията на радиоактивни вещества“.
2. Точка 16 се отменя.
§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
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„(5) Срокът за отстраняване на нередовности
по заявленията е не по-кратък от 14 дни и не
по-дълъг от сроковете, определени в ал. 1 – 3
за всеки конкретен случай.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 5, т. 4“ се заменят с „ал. 6, т. 4“.
§ 3. В чл. 26 ал. 7 се изменя така:
„(7) Към съоръженията с повишена опасност
на територията на ядрена централа се прилагат
изискванията, нормите и правилата съгласно
наредбите по ал. 2.“
§ 4. В чл. 33 ал. 9 се отменя.
§ 5. В чл. 36, ал. 3 думите „прилежащата
площадка на ядреното съоръжение и на зоните
с особен статут“ се заменят с „площадката на
ядреното съоръжение“.
§ 6. В глава трета, раздел ІІІ се създава
чл. 44а:
„Чл. 44а. Министерският съвет по предложение на председателя на агенцията, съгласувано
с министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министъра на
отбраната, може да определи зони над определени ядрени съоръжения, в които се въвеждат забрани и ограничения по отношение на
въздушното пространство.“
§ 7. В глава трета, раздел ІІІ се създава
чл. 44б:
„Чл. 44б. Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност на територията
на ядрена централа, които са специално разработени за използване в ядрената техника
и имат значение за ядрената безопасност, се
осъществява от специализирано звено, пряко
подчинено на ръководителя на лицензианта,
експлоатиращ ядрена централа, и под методическото ръководство на председателя на
агенцията.“
§ 8. В чл. 66, ал. 2 изречение второ се изменя
така: „В комисията могат да участват представители на агенцията, на Министерството
на здравеопазването, както и други лица, определени от председателя на агенцията, които
отговарят на условията по ал. 4.“
§ 9. Глава шеста „Зони с особен статут“ с
чл. 104 – 110 се отменя.
§ 10. Член 117 се изменя така:
„Чл. 117. (1) Органите на изпълнителната
власт и лицата, които осъществяват дейности
по въвеждане в експлоатация, експлоатация и
извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения или дейности по производство, превозване,
съхраняване и използване на ядрен материал
или източник на йонизиращо лъчение, определят мерки за аварийно планиране и аварийна
готовност, като се прилага степенуван подход.
(2) Мерките за аварийно планиране и аварийна готовност се установяват със:
1. външен авариен план, който определя
функциите и действията на органите на изпълнителната власт за защита на населението в
зоната за превантивни защитни мерки и зоната
за неотложни защитни мерки;
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2. вътрешен авариен план, който определя
функциите и действията на лицензианта или
титуляря на разрешение в границите на площадката, където се намира ядрено съоръжение
или източник на йонизиращо лъчение.
(3) Действията на органите и лицата по ал. 1
се координират в Единната спасителна система съгласно Закона за защита при бедствия.“
§ 11. Член 118 се изменя така:
„Чл. 118. Външният авариен план по чл. 117,
ал. 2, т. 1 е задължителна част от Националния план за защита при бедствия, който се
разработва, приема, поддържа, преразглежда
и актуализира съгласно Закона за защита при
бедствия.“
§ 12. Член 120 се изменя така:
„Чл. 120. (1) Лице, което въвежда в експлоатация ядрено съоръжение, представя за съгласуване вътрешен авариен план на председателя
на агенцията, на специализирания държавен
орган по пожарна безопасност и защита на
населението, на министъра на здравеопазването и на министъра на околната среда и
водите 6 месеца преди планираното начало за
въвеждане в експлоатация на съоръжението.
Указанията на съответния съгласувателен
орган в рамките на неговите правомощия са
задължителни за изпълнение.
(2) Титулярят на разрешението за въвеждане
в експлоатация на ядрено съоръжение проверява и оценява вътрешния авариен план преди
въвеждане в експлоатация на съоръжението.
(3) Лицензиантът, който експлоатира ядрено
съоръжение, проверява и оценява вътрешния
авариен план по време на експлоатацията на
съоръжението, както и на отделните части на
плана през определени интервали от време.“
§ 13. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Лицензиантът, който експлоатира ядрено
съоръжение, осъществява при авария радиационен мониторинг на площадката в зоната
за превантивни защитни мерки и зоната за
неотложни защитни мерки.“
§ 14. Член 136 се отменя.
§ 15. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 9 думите „чл. 123“ се заменят с
„чл. 26, ал. 3“;
б) създават се т. 11а и 11б:
„11а. „Зона за неотложни защитни мерки“
е територия около площадката на ядрено
съоръжение, в която се създава организация
за прилагане на неотложни защитни мерки в
случай на авария с цел предотвратяване на
облъчването на лица от населението над допустимите нива на дозите, които се определят
с наредбата по чл. 26, ал. 3. Защитните мерки
се предприемат въз основа на резултатите от
радиационния мониторинг и/или конкретните
аварийни условия на съоръжението.
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11б. „Зона за превантивни защитни мерки“ е територия около площадката на ядрено
съоръжение, в която се създава организация
за прилагане на незабавни защитни мерки в
случай на авария с цел предотвратяване или
минимизиране на евентуални тежки детерминистични ефекти. Защитните мерки се
предприемат преди или непосредствено след
радиоактивни изхвърляния или облъчване в
зависимост от конкретните аварийни условия
на съоръжението.“;
в) в т. 14, изречение първо думите „включително затваряне на съоръжение за погребване
на радиоактивни отпадъци или отработено
ядрено гориво“ се заличават;
г) точка 17 се изменя така:
„17. „Инцидент“ е всяко нежелано събитие,
реалните или потенциалните последствия от
което не може да бъдат пренебрегнати от
гледна точка на ядрената безопасност и/или
радиационната защита.“;
д) създава се т. 28а:
„28а. „Площадка“ е територия, на която е
разположено ядрено съоръжение или източник на йонизиращо лъчение, в границите на
която се осъществява разрешена дейност по
този закон.“;
е) в т. 38 думите „включително един или
повече откази на оборудване, грешка или
грешки на персонала и/или недостатъци на
инструкциите и процедурите“ и запетаята след
тях се заличават;
ж) в т. 40а след думите „повдигателни съоръжения, които“ се добавя „са специално разработени за използване в ядрената техника и“;
з) точка 48 се изменя така:
„48. „Ядрен материал“ е всеки изходен ядрен
материал или специален ядрен материал, съдържащ радиоактивни вещества с концентрации
и в количества, превишаващи установените в
нормативен акт стойности.“
2. Създава се § 1и:
„§ 1и. (1) В зоната за превантивни защитни
мерки се забранява изграждането на жилищни и обществени сгради, детски, лечебни и
здравни заведения и заведения за хранене,
обекти с промишлено, социално и културно
предназначение и други обекти, несвързани с
ядреното съоръжение.
(2) Ограничения по използване на земите,
горите и водните обекти на територията на
зоната за превантивни защитни мерки може да
бъдат налагани от министъра на здравеопазването, министъра на земеделието, храните и
горите и министъра на околната среда и водите
в рамките на компетентността им по закон.“
Заключителна разпоредба
§ 16. В Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от
2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65
от 2008 г.; изм., бр. 71 от 2008 г, бр. 10, 23,
41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г.,
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бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от
2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.;
Решение № 1 на Конституционния съд от
2015 г. – бр. 12 от 2015 г.; изм., бр. 48 от 2015 г.,
бр. 43 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 84,
91 и 102 от 2018 г. и бр. 17 и 64 от 2019 г.) в
чл. 199 ал. 4 се отменя.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 13 февруари 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1610

РЕШЕНИЕ

по Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти
и обстоятелства около случая с източване на
информация от електронната база данни на
Националната агенция за приходите
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 37 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Доклада за дейността на Временната
анкетна комисия за изясняване на всички факти
и обстоятелства около случая с източване на
информация от електронната база данни на
Националната агенция за приходите.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 20 февруари 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1894

РЕШЕНИЕ

за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ – ЕАД, Варна
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 1 от Закона
за п ри ват иза ц и я и след п ри ват иза ц ионен
контрол и Решение № 86 на Министерския
съвет от 2020 г.
РЕШИ:
Да се извърши приватизация на следната
обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ – ЕАД,
Варна:
Моторен кораб „Атанас Димитров“ с рег.
№ 150420 на Български корабен регистър,
вписан в регистъра на корабите в пристанище
Варна, с регистров № 143, том III, стр. 054,
с основни характеристики: бруто тонаж 78;
нето тонаж 30; дължина, максимална 32,40 м;
широчина, максимална 6,30 м; височина
на борда 3,00 м, с 2 главни двигателя, тип
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МВ 846 Ab, с обща номинална мощност
2 х 221 kW, съгласно Удостоверение за регистрация № 12200 от 22 януари 2008 г. на
Изпълнителна агенци я „Морска администрация“, заедно с намиращото се в него
оборудване, съгласно инвен таризационен
опис на дълготрайни материални активи и
малоценни и малотрайни предмети на кораба
от 22 ноември 2019 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 20 февруари 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1913

РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председател на
Комисията за регулиране на съобщенията
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за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 4 от Закона
за електронните съобщения
РЕШИ:
Избира Ердинч Исмаил Хайрула за член
на Комисията за регулиране на съобщенията.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 21 февруари 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
1922

Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 4 от Закона
за електронните съобщения
РЕШИ:
Избира Кристина Георгиева Андонова-Хит
рова за заместник-председател на Комисията
за регулиране на съобщенията.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 21 февруари 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
1920

РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 4 от Закона
за електронните съобщения
РЕШИ:
Избира Анна Вълчева Хаджиева за член
на Комисията за регулиране на съобщенията.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 21 февруари 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
1921
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 31
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Армен Саргсян – извънреден и пълномощен посланик на Република
Армени я в Република Българи я, с орден
„Мадарски конник“ първа степен за неговия
принос за укрепването и развитието на двустранните отношения.
Издаден в София на 17 февруари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
1907

УКАЗ № 36
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Брезен, община Ардино, област
Кърджали, на 14 юни 2020 г.
Издаден в София на 21 февруари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
1927
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УКАЗ № 37
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Соколино, община Момчилград,
област Кърджали, на 14 юни 2020 г.
Издаден в София на 21 февруари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
1928

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27
ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2020 Г.

з а изменен ие и доп ъ л нен ие н а Ус т р ойствения правилник на А генцията за социа лно подпомагане, приет с Пос танов
лен ие № 25 на М и н ис т ерск и я с ъве т о т
2003 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 63 от 2003 г., бр. 14 от 2005 г., бр. 48, 59, 74
и 88 от 2006 г., бр. 34 и 95 от 2007 г., бр. 32 и
71 от 2008 г., бр. 2, 17 и 74 от 2010 г., бр. 88 от
2011 г., бр. 22 и 58 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г.,
бр. 86 и 88 от 2014 г., бр. 21 от 2015 г., бр. 56 от
2016 г., бр. 68 от 2018 г. и бр. 16 и 27 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Членове 9 и 10 се изменят така:
„Чл. 9. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция „Човешки ресурси и връзки с
обществеността“;
2. дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“;
3. дирекция „Анализ и административно
обслужване“;
4. дирекция „Информационни системи“;
5. дирекция „Правна и обществени поръчки“.
Чл. 10. Дирекция „Човешки ресу рси и
връзки с обществеността“:
1. осъществява организацията по набиране
и назначаване на служителите в агенцията;
2. изготвя всички актове, които са свързани
с възникването, изменянето и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения,
в съответствие със законовите разпоредби;
оформя, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите в агенцията;
3. изготвя и актуализира длъжностните и
поименните щатни разписания на агенцията;
4. оказва организационна и методическа
помощ по цялостния процес на разработване, актуализиране и утвърждаване на длъж-
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ностните характеристики на служителите в
агенцията;
5. организира въвеждането и прилагането
на система за оценка на изпълнението на
длъжността, заплащането и израстването в
кариерата на служителите в агенцията;
6. планира и организира обучението и
развитието на служителите, като предлага
и осъществява програми за обучение и професионална квалификация на служителите
в агенцията;
7. участва в изготвянето на система от
индикатори за измерване на изпълнението и
обвързването є с правилата за определяне на
допълнителни възнаграждения за постигнати
резултати на служителите в агенцията;
8. организира и координира дейността за
осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд в агенцията;
9. регистрира и съхранява декларациите
по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и за установяване
конфликт на интереси на слу жителите в
агенцията и води нормативно предвидените
регистри за тях;
10. организира, координира и контролира
публичните изяви на изпълнителния директор, заместник изпълнителните директори,
главния секретар и служителите на агенцията
и представянето на дейността на агенцията
пред обществеността.“
§ 2. Създава се чл. 10г:
„Чл. 10г. Дирекция „Правна и обществени
поръчки“:
1. оказва правна помощ на изпълнителния директор, заместник изпълнителните
директори, главния секретар и на административните звена на агенцията с оглед на
законосъобразното осъществяване на техните
функции, като дава мотивирани становища
по правни въпроси;
2. изготвя становища по законосъобразността на проектите на административни актове
на изпълнителния директор на агенцията;
3. осъществява процесуалното представителство на агенцията, с изключение на делата
за финансиране със средства от фондове на
Европейския съюз;
4. предприема правни действия за своевременното събиране на вземанията на агенцията,
с изключение на вземанията от фондове на
Европейския съюз;
5. участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове, които засягат дейността на
агенцията, както и дава становища по проекти
на нормативни актове, които са получени от
други държавни органи за съгласуване;
6. изготвя проекти на договори, които са
свързани с дейността на агенцията, и дава
становища за законосъобразността на проекти
на договори;
7. изготвя правни становища по сигнали и
предложения по реда на Административно
процесуалния кодекс и по заявления по Закона
за достъп до обществена информация;

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

8. планира, програмира, координира и
контролира дейностите във връзка с подготовката и провеждането на процедури за
възлагане на обществени поръчки и участва
в разработването на документациите им, с
изключение на процедурите на обществени
поръчки, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз;
9. подготвя и провежда централизираните
процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя договорите за възлагането
им, като осъществява наблюдение и контрол
върху изпълнението им съвместно с отговорните административни звена, с изключение
на процед у рите на обществени поръчк и,
финансирани със средства от фондове на
Европейския съюз;
10. осъществява наблюдение и контрол за
законосъобразност на договорната и административната дейност на агенцията;
11. води регистър за проведените процедури
за възлагане на обществени поръчки.“
§ 3. В приложението към чл. 7, ал. 3 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Ред „дирекция „Човешки ресурси и правно
обслужване“ 25“ се заменя с „дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“ 16“.
2. След ред „дирекция „Информационни
системи“ 19“ се създава ред „дирекция „Правна
и обществени поръчки“ 9“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 5, ал. 7 от Закона за социално подпомагане и чл. 55 от Закона за администрацията.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1899

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен
материал от зеленчукови култури на пазара на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.;
изм., бр. 13 и 45 от 2007 г., бр. 82 от 2008 г.,
бр. 41 и 92 от 2010 г., бр. 18 от 2014 г., бр. 25
от 2017 г. и бр. 30 от 2019 г.)
§ 1. В допълнителните разпоредби в § 3 след
думите „(ОВ, L 166 от 27. 06. 2009 г.)“ съюзът
„и“ се заменя със запетая, а накрая се добавя
„и Директива за изпълнение (ЕС) 2019/990
на Комисията от 17 юни 2019 г. за изменение
на списъка на родовете и видовете в член 2,
параграф 1, буква б) от Директива 2002/55/ЕО
на Съвета, в приложение II към Директива
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2008/72/ЕО на Съвета и в приложението към
Директива 93/61/ЕИО на Комисията (OB, L
160, 18.06.2019 г.)“.
§ 2. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 се
изменя така:

„Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2
Списък на родовете и видовете зеленчукови
култури
Allium cepa L.
– Лукова група (Лук, шалот)
– Сборна група (Шалот)
Allium fistulosum L. (Лук батун)
– всички сортове
Allium porrum L. (Праз)
– всички сортове
Allium sativum L. (Чесън)
– всички сортове
Allium schoenoprasum L. (Лук резанец)
– всички сортове
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Кервел)
– всички сортове
Apium graveolens L.
– Група „Листна и дръжкова целина“
– Група „Кореновидна целина“
Asparagus officinalis L. (Аспержи)
– всички сортове
Beta vulgaris L.
– Група „Градинско цвекло“ (салатно цвекло,
включително Cheltenham)
– Група „Листно цвекло“ (листно цвекло или
манголд)
Brassica oleracea L.
– Група „Листно зеле“
– Група „Цветно зеле“
– Група „Главесто зеле“ (Червено главесто
зеле и Бяло главесто зеле)
– Група „Брюкселско зеле“
– Група „Алабаш“
– Група „Савойско зеле“
– Гру па „Броколи“ (тип калабрезе и тип
броколини)
– Група „Тосканско зеле“
– Група Tronchuda (португалско зеле)
Brassica rapa L.
– Група „Китайско зеле“
– Група „Турнепс“
Capsicum annuum L. (Лют пипер или пипер)
– всички сортове
Cichorium endivia L. (Ендивия)
– всички сортове
Cichorium intybus L.
– Група „Обикновена цикория“
– Група „Листна цикория“ (Широколистна
цикория или италианска цикория)
– Група „Индустриална (коренова) цикория“
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Дини)
– всички сортове
Cucumis melo L. (Пъпеши)
– всички сортове
Cucumis sativus L.
– Група „Краставици“
– Група „Корнишони“
Cucurbita maxima Duchesne (Тиква)
– всички сортове
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Cucurbita pepo L. (Тиквички, в т.ч. узрели
обикновени тикви и патисони, или Тиквички, в
т.ч. неузрели патисони)
– всички сортове
Cynara cardunculus L.
– Група „Артишок“
– Група „Кардун“
Daucus carota L. (Моркови и фуражни моркови)
– всички сортове
Foeniculum vulgare Mill. (Резене)
– Група Azoricum (Кореновидно резене)
Lactuca sativa L. (Салата)
– всички сортове
Solanum lycopersicum L. (Домати)
– всички сортове
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
– Група „Листен магданоз“
– Група „Кореновиден магданоз“
Phaseolus coccineus L. (Многоцветен фасул)
– всички сортове
Phaseolus vulgaris L.
– Група „Фасул пешак“
– Група „Фасул вейков“
Pisum sativum L.
– Група „Кръгъл градински грах“
– Група „Набръчкан градински грах“
– Група „Захарен градински грах“
Raphanus sativus L.
– Група „Репички“
– Група „Ряпа“
Rheum rhabarbarum L. (Ревен)
– всички сортове
Scorzonera hispanica L. (Черен корен)
– всички сортове
Solanum melongena L. (Патладжан)
– всички сортове
Spinacia oleracea L. (Спанак)
– всички сортове
Valerianella locusta (L.) Laterr. Полска (кълнова) салата
– всички сортове
Vicia faba L. (Бакла)
– всички сортове
Zea mays L.
– Група „Захарна царевица“
– Група „Пуклива царевица“
Всички гореизброени хибриди на видове и
групи.“
§ 3. В приложение № 3 към чл. 11, т. 3, в т. 3,
буква „а“, колона „Видове“, наименованията:
„Beta vulgaris – салатно цвекло
(Cheltenham beet)
Beta vulgaris – различно от салатно
цвекло (Cheltenham beet)
Brassica oleracea – карфиол
Brassica oleracea – (други, различни от карфиол)
Brassica rapa – китайско зеле
Brassica rapa (turnip) – турнепс
Capsicum annuum – пипер
Cichorium intybus (partim) – цикория,
цикория дълголистна (италианска)
Cichorium intybus (partim) – цикория
индустриална“
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се заменят със:
„Beta vulgaris (група „Градинско цвекло“)
Beta vulgaris (различни от „Градинско цвекло“)
Brassica oleracea (група „Цветно зеле“)
Brassica oleracea (различни от група „Цветно
зеле“)
Brassica rapa (група „Китайско зеле“)
Brassica rapa (група „Турнепс“)
Capsicum annuum
Cichorium intybus (група „Обикновена цикория“,
група „Листна цикория“)
Cichorium intybus (група „Индустриална (коренова) цикория“)“.

§ 4. В приложение № 4 към чл. 31, ал. 2
в т. 2, в колона „Видове“ наименованията:
„Cichorium intybus (partim) – цикория,
цикория дълголистна (италианска)
Cichorium intybus (partim) – цикория
индустриална“
се заменят със:
„Cichorium intybus (група „Обикновена
цикория“, група „Листна цикория“)
Cichorium intybus (група „Индустриална
(коренова) цикория“)“.
Заключителни разпоредби
§ 5. В Наредба № 13 от 2004 г. за реда за
регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал (обн., ДВ, бр. 40 от 2004 г.;
изм., бр. 26 от 2005 г., бр. 73 от 2008 г., бр. 103
от 2011 г., бр. 87 от 2018 г. и бр. 45 от 2019 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15 ал. 2 се отменя.
2. В чл. 18:
а) в т. 2 думата „БУЛСТАТ“ се заменя с
„ЕИК“;
б) в т. 3 след думата „лице“ се добавя
„или едноличен търговец, или две имена на
физическо лице“, а думите „и служебен факс“
се заличават;
в) в т. 6 думите „търговски обект – за
търговците“ се заменят с „населено място по
седалище на търговеца“.
3. В чл. 21в:
а) в ал. 1 думите „издава допълнение към“
се заменят с „преиздава“;
б) в ал. 2 думите „Допълнението към“ се
заличават.
4. В приложение № 2 към чл. 13, ал. 1
д у мите „сл у жебен факс“ се за личават, а
в колона „посадъчен материал“ се добавя
„ зеленчукови култури“.
§ 6. В Наредба № 19 от 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал
от зеленчукови култури (обн., ДВ, бр. 51 от
2004 г.; изм., бр. 42 от 2006 г., бр. 20 и 45 от
2007 г., бр. 18 от 2014 г. и бр. 30 от 2019 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В допълнителните разпоредби в § 1а
накрая се добавя „и Директива за изпълнение (ЕС) 2019/990 на Комисията от 17 юни
2019 г. за изменение на списъка на родовете
и видовете в член 2, параграф 1, буква б) от
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Директива 2002/55/ЕО на Съвета, в приложение II към Директива 2008/72/ЕО на Съвета
и в приложението към Директива 93/61/ЕИО
на Комисията (ОВ, L 160 от 18.6.2019 г.)“.
2. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 се
изменя така:

„Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2
Списък на родовете и видовете зеленчукови
култури
Allium cepa L.
– Лукова група (Лук, шалот)
– Сборна група (Шалот)
Allium fistulosum L. (Лук батун)
– всички сортове
Allium porrum L. (Праз)
– всички сортове
Allium sativum L. (Чесън)
– всички сортове
Allium schoenoprasum L. (Лук резанец)
– всички сортове
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Кервел)
– всички сортове
Apium graveolens L.
– Група „Листна и дръжкова целина“
– Група „Кореновидна целина“
Asparagus officinalis L. (Аспержи)
– всички сортове
Beta vulgaris L.
– Група „Градинско цвекло“ (салатно цвекло,
включително "Cheltenham")
– Група „Листно цвекло“ (листно цвекло или
манголд)
Brassica oleracea L.
– Група „Листно зеле“
– Група „Цветно зеле“
– Група „Главесто зеле“ (Червено главесто
зеле и Бяло главесто зеле)
– Група „Брюкселско зеле“
– Група „Алабаш“
– Група „Савойско зеле“
– Гру па „Броколи“ (тип калабрезе и тип
броколини)
– Група „Тосканско зеле“
– Група Tronchuda (португалско зеле)
Brassica rapa L.
– Група „Китайско зеле“
– Група „Турнепс“
Capsicum annuum L. (Лют пипер и пипер)
– всички сортове
Cichorium endivia L. (Ендивия)
– всички сортове
Cichorium intybus L.
– Група „Обикновена цикория“
– Група „Листна цикория“ (Широколистна
цикория или италианска цикория)
– Група „Индустриална (коренова) цикория“
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Дини)
– всички сортове
Cucumis melo L. (Пъпеши)
– всички сортове
Cucumis sativus L.
– Група „Краставици“
– Група „Корнишони“
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Cucurbita maxima Duchesne (Тиква)
– всички сортове
Cucurbita pepo L. (Tиквички, в т.ч. узрели
обикновени тикви и патисони, или Тиквички, в
т.ч. неузрели патисони)
– всички сортове
Cynara cardunculus L.
– Група „Артишок“
– Група „Кардун“
Daucus carota L. (Моркови и фуражни моркови)
– всички сортове
Foeniculum vulgare Mill. (Резене)
– Група Azoricum (Кореновидно резене)
Lactuca sativa L. (Салата)
– всички сортове
Solanum lycopersicum L. (Домати)
– всички сортове
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
– Група „Листен магданоз“
– Група „Кореновиден магданоз“
Phaseolus coccineus L. (Многоцветен фасул)
– всички сортове
Phaseolus vulgaris L.
– Група „Фасул пешак“
– Група „Фасул вейков“
Pisum sativum L.
– Група „Кръгъл градински грах“
– Група „Набръчкан градински грах“
– Група „Захарен градински грах“
Raphanus sativus L.
– Група „Репички“
– Група „Ряпа“
Rheum rhabarbarum L. (Ревен)
– всички сортове
Scorzonera hispanica L. (Черен корен)
– всички сортове
Solanum melongena L. (Патладжан)
– всички сортове
Spinacia oleracea L. (Спанак)
– всички сортове
Valerianella locusta (L.) Laterr. Полска (кълнова) салата
– всички сортове
Vicia faba L. (partim) (Бакла)
– всички сортове
Zea mays L.
– Група „Захарна царевица“
– Група „Пуклива царевица“.“
3. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 2 в колона
„Род или вид“ се правят следните изменения:
а) наименованието „ Allium ascalonicum“ се
заменя с „Allium cepa – сборна група“;
б) наименованието „ Allium cepa“ се заменя с
„Allium cepa – Лукова група“;
в) наименованието „Brassica pekinensis“ се
заменя с „Brassica rapa – група Китайско зеле“;
г) наименованието „Lycopersicon lycopersicum“
се заменя със „Solanum lycopersicum“.

§ 7. Наредбата
обнародването є в
ключение на § 2, §
влизат в сила от 1

1855

влиза в сила от деня на
„Държавен вестник“ с из3, § 4 и § 6, т. 2 и 3, които
юли 2020 г.
За министър:
Вергиния Кръстева
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-12
от 14 февруари 2020 г.
Във връзка с необходимостта от модернизация на железопътен участък гара София – гара
Волуяк от проектен км 1+061 до проектен км
8+409, разположен в землищата на с. Волуяк и
гр. София, Столична община, област София, на
територията на райони „Сердика“, „Надежда“,
„Илинден“, „Люлин“ и „Връбница“, като част от
проект „Развитие на железопътен възел София“
се налага изработване на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване и подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване за землищата на с.
Волуяк и гр. София на територията на Столична
община, област София, за осигуряване на необходимите площи за развитие на железопътната
инфраструктура и осигуряване на прекъснат
достъп до прилежащите територии. Участък гара
София – гара Волуяк е част от 1-ва жп линия и
представлява национален обект по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона
за железопътния транспорт като част от железопътната магистрала „Калотина-запад (държавна
граница със СР Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни
граници с Република Гърция и Република Турция)“,
посочена в приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1
от Наредбата за категоризация на железопътните
линии, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци
от линии от 2001 г.
Предвид това на основание § 45 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията (ДВ, бр. 25 от 2019 г.), чл. 129, ал. 3,
т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 136, ал. 1 във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и 3 във връзка с ал. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), заявление на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна
инфраст ру кт у ра“ (ДП „НК Ж И“) с № АУ1311/12.03.2019 г. (изх. № ЖИ-9361/12.03.2018 г.), допълнено с писма № АУ13-11(7)/21.05.2019 г., № АУ1311(14)/19.09.2019 г., № АУ13-11(16)/10.12.2019 г. и
№ АУ13-11(22)/10.02.2020 г., Заповед № РД-0215-132 от 16.12.2016 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за разрешаване изработване на ПУП, разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ; извършено
съобщаване на изработения проект за ПУП и
ИПУП в „Държавен вестник“, бр. 49 от 2018 г.;
доказателства от НАГ – СО, и районните администрации за извършване на действия по раз-

гласяване на обявлението за изработения ПУП
и ИПУП по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, в т.ч.:
писмо № към САГ17-ГР00-127(25)/8.03.2019 г.
(вх. № АУ10-24(13)/8.03.2019 г.) на Направление
„Архитектура и градоустройство“ – Столична община (НАГ – СО), удостоверяващо, че в районните
администрации в 30-дневния срок не са постъпили
писмени възражения, постъпило извън срока възражение вх. № САГ17-ГР00-127(24)/10.10.2018 г. от
Йоан Кънев, № към САГ17-ГР00-1514(5)/2.05.2019 г.
(вх. № АУ13-11(5)/2.05.2019 г.) на НАГ – СО, изразяващо съответствие с ОУП на СО; Удостоверение
№ 25-205562/23.11.2018 г. на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър – Софийска област, на
основание чл. 55, ал. 3 от Закона за кадастъра и
имотния регистър и § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-5
от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри; Решение по ОВОС № СО-03-02
от 17.04.2014 г. на РИОСВ – София, и писмо
№ 26-00-6138/14.07.2014 г. на РИОСВ – София,
че решението е влязло в сила, писмо № ОВОС80/10.11.2016 г. на МОСВ с преценка, че за инвестиционното предложение „Развитие на железопътен
възел София“ е проведена процедура по ОВОС, в
рамките на която е извършена и оценка за съвместимост с предмета и целите за опазване на
защитените зони, приключила с Решение по ОВОС
№ СО-03-02 от 17.04.2014 г. на РИОСВ – София,
по алтернатива „С“ за участък „София – Волуяк“,
което е достатъчно основание за одобряване на
ПУП и съдържащо произнасяне по чл. 104 от
раздел I „Контрол на опасностите от големи
аварии“ от Закона за опазване на околната среда,
писмо № 2219/10.04.2019 г. на РИОСВ – София, с
преценка, че Решение по ОВОС № СО-03-02 от
17.04.2014 г. на РИОСВ – София, не е загубило
правно действие, писма с изх. № 5931/13.05.2018 г. и
№ ОБ-5931(1)/22.04.2019 г. на Басейнова дирекция
„Дунавски район“, писмо № АО-2438/10.01.2019 г.
на дирекция „Поземлени отношения и собственост
и комасация“ при Министерството на земеделието, храните и горите, потвърдено с изх. № 0406334/9.01.2020 г. (вх. № АУ13-11(18)/9.01.2010 г.) на
заместник-министъра на земеделието, храните
и горите; Здравно заключение изх. № 10-000684/19.09.2018 г. на Столичната регионална
здравна инспекция, съгласуване във връзка с
изискването на чл. 112, ал. 2, т. 12 от ЗУТ: предоставена информация за територията на Столична
община с писмо № АУ13-11(6)/17.05.2019 г. (към
№ САГ17-ГР00-1514(6)/10.05.2019 г.) на НАГ – СО,
София; съгласуване във връзка с изискването
на чл. 63, ал. 4 от ЗУ Т относно картотекира на рас т и т ел нос т с п исмо № к ъм СА Г17ГР00-1514(8)/4.12.2019 г. на НАГ – СО; съгласуване
със: становище № ЗЗ-НН-448/17.11.2017 г. на
Министерството на културата, Министерството
на отбраната с писмо рег. № 14-00-513/5.12.2017 г.,
МВР с писмо рег. № 812100-25114/12.12.2017 г.,
Държавна агенци я „Разузнаване“ – с имейл
от 3.11.2017 г. и присъствие на заседанието на
НЕСУТРП, Столична дирекция „ПБЗН“ – София,
със становища рег. № ДП-964/10.11.2017 г. и
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рег. № 7640 0 0 -1329/16.05.2019 г., Гла вна д ирекция „ПБЗН“ с рег. № 198300/3.02.2020 г.,
Държавна агенци я „Национа лна сиг у рност“
с писмо рег. № Д-2356/1.12.2017 г., Държавна
агенция „Електронно управление“ с № ДАЕУ5448/6.11.2017 г., Агенция „Пътна инфраструктура“ с писмо изх. № 24-00-2356/13.11.2017 г.,
„ Ге о з а щ и т а“ – Е О ОД – П е р н и к , с п и с м о
№ 121/5.07.2019 г. (вх. № АУ13-11(12)/10.07.2019 г.);
с ъгласу ва не с експ лоата ц ион н и т е п ред п рия т и я: „Елек т роенерг иен сис т емен оператор“ – ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
„С о ф и й с к а в о д а“ – А Д , „То п л о ф и к а ц и я
С офи я“ – Е А Д, „Ме т ропол и т ен“ – Е А Д,
Консорциум
„Сибери я – Тех но
Л а й т и н г “, „ Л у к о й л Б ъ л г а р и я “ – Е О ОД ,
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, „Овергаз Мрежи“ – АД,
ВИВАКОМ – „БТК“ – ЕАД, „Мобилтел“ – ЕАД,
„Теленор България“ – ЕАД, Решение от протокол
на Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика (НЕСУТРП)
при МРРБ № УТАТУ-01-02-01/15.01.2020 г., Заповед
№ РД-02-15-79 от 11.04.2019 г. (т. 3 и 7) на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за предоставяне на изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) и
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване на територията на
Столична община, област София-град, във връзка с реализацията на обект: „Модернизация на
железопътен участък гара София – гара Волуяк“,
част от проект „Развитие на железопътен възел
София“, разположен в землището на с. Волуяк,
ЕК АТТЕ 12084, и гр. София, ЕК АТТЕ 68134,
Столична община, област София-град, от проектен
км 1+061 до проектен км 8+409 за обособяване
на урегулирани поземлени имоти за развитие на
железопътната инфраструктура, съоръжения за
достъп – пешеходни подлези, алеи и пътен надлез
на км 7+579, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представл яващи неразделна част от настоящата заповед, както следва:
1. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за формиране
на УПИ XI „за жп ареал“, УПИ XII „за движение
и жп ареал“ и УПИ XIII „за жп ареал“ в кв.
860 от ж.к. Триъгълника – Надежда, формиране на УПИ XX „за река и жп ареал“ в кв. 10
от местност НПЗ „Орион и съседни жилищни
територии“ – местност НПЗ „Орион и съседни
жилищни територии – част север“, УПИ VI „за
жп ареал“ в кв. 91б, УПИ II-2716, УПИ III-2717,
УПИ V-1082 и улица за достъп с ширина 4,5 м,
УПИ VI-2718, УПИ VII-285, УПИ VIII-285, 1081,
1321, 1322, УПИ IX-285, 1081, 1322, УПИ X-2609,
УПИ XII-872, 873, УПИ XIV-2554 в кв. 91 към
местност Волуяк – гарата.
2. Подробен устройствен план – изменение на
план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) на:
• У ПИ V „за озеленяване и трафопост“ и УПИ
V „за обществен паркинг – гараж“, кв. 860,
за създаване на нови УПИ ХI „за жп ареал“,
УПИ V „за озеленяване и трафопост“ и УПИ
Х „за озеленяване и трафопост“ в кв. 860,
ж.к. Триъгълника – Надежда;
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• У
 ПИ „за жп ареал“, УПИ V „за озеленяване“
в кв. 10, УПИ „за озеленяване“ в кв. 12, УПИ
I „за озеленяване“ и УПИ IX „за озеленяване“
в кв. 20б за създаване на нови УПИ ХVI „за
жп ареал“, УПИ XVII „за жп ареал“, УПИ
XVIII „за жп ареал“, УПИ XIX „за жп ареал“,
кв. 10, УПИ V „за озеленяване“, УПИ I „за
озеленяване“ и УПИ ХI „за озеленяване“,
кв. 12, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни
територии“ – м. НПЗ „Орион и съседни
жилищни територии – част север“;
• и зменение на улична отсечка от о.т. 60б до
о.т. 60а чрез приобщаване към нея на остатъка от УПИ I „за озеленяване“, кв. 20б, м.
НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“ – м. НПЗ „Орион и съседни жилищни
територии – част север“;
• п рофила на улицата от о.т. 71 до о.т. 77 с
промяна на широчината на тротоара на 1,5 м
в м. Северен парк – Гробищен парк – Бакърена фабрика;
• У ПИ „жп ареал“, кв. 2 в м. Гробищен парк
„Бакърена фабрика“ за създаване на нови
УПИ II „жп ареал“, УПИ III „жп ареал“,
УПИ V „жп ареал“, УПИ VI „жп ареал“,
УПИ VII „жп ареал“, кв. 2, м. Гробищен
парк „Бакърена фабрика“;
• У ПИ IV „за озеленяване“, кв. 29, и създаване
на нови УПИ IV „за озеленяване“ и УПИ V
„за озеленяване“, кв. 29, ж.к. Обеля-1;
• П И 68134.2818.2044 – публична общинска
собственост, УПИ IV „за озеленяване“ в кв.
29 и на улична отсечка от о.т. 8 до о.т. 7а за
образуване на нова отсечка от о.т. 8 – нова
о.т. 8а – о.т. 151, ж.к. Обеля-1;
• У ПИ I „за училище“, кв. 29, кв. Обеля, УПИ
IV „за озеленяване“, кв. 29, кв. Обеля и ж.к.
Обеля 1, УПИ II „за озеленяване“, кв. 38,
кв. Обеля, за създаване на нови УПИ I „жп
ареал“ в нов кв. 20, УПИ I „жп ареал“ в
нов кв. 21 и нови УПИ II „за озеленяване“ и
УПИ IV „за озеленяване“, кв. 38, кв. Обеля;
• У ПИ „жп ареал“ и създаване на нови УПИ
I „за жп ареал“, УПИ II „за жп ареал“ и
УПИ III „за жп ареал“, нов кв. 20, УПИ VI
„за река и жп ареал“, УПИ I „за жп ареал“,
УПИ II „за жп ареал“ и УПИ III „за жп ареал“, нов кв. 21, м. Складово-производствена
зона – Модерно предградие – разширение;
• У ПИ „за озеленяване“ от югозападната
страна на жп линията и създаване на нови
УПИ IV „за озеленяване“ и УПИ V „за озеленяване“ в нов кв. 20, УПИ IV „за озеленяване“ и УПИ V „за озеленяване“ в кв. 21, м.
Складово-производствена зона – Модерно
предградие – разширение;
• у лична отсечка от о.т. 431 до о.т. 432 и изменение на улично кръстовище при о.т. 431 с
промяна на радиуса на закръгление на бордюра на запад от 15 м на 12 м и формиране
на изток на два нови бордюра с радиуси 1,5
и 6 м, улична отсечка от о.т. 341а до о.т. 341б
за осигуряване на достъп до УПИ I-1626 „за
производствена и складова дейност“ в кв. 91а,
улична отсечка от нова о.т. 460 до нова о.т.
461 с промяна на радиуса на осовата линия
от 33,5 м на 35 м и ширина на платното 7 м,
м. Волуяк – гарата;

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

• з аличава улични отсечки: от нова о.т. 432 до
нова о.т. 339е, от о.т. 339 до о.т. 428, от о.т.
425 до о.т. 426, м. Волуяк – гарата;
• ф ормиране на нова улична отсечка от нова
о.т. 339а – нова о.т. 339б – нова о.т. 339в – нова
о.т. 339г – нова о.т. 339д до нова о.т. 339е с
ширина на платното 8 м, м. Волуяк – гарата;
• У ПИ IV-1320, УПИ VII-1321, УПИ XI „за жп
ареал“, УПИ XI-1666, УПИ XVI-871 в кв. 91, м.
Волуяк – гарата, и заличава УПИ III-1083
и УПИ V-1092 в кв. 91, м. Волуяк – гарата;
• У ПИ III „за тп, техн. инф. и оз“, в кв. 1а, м.
Бел камък и м. Зад ливаде, кв. 1, 1А, 2, 2А и 3;
• У ПИ I V-2701.1996, 2755.1080, 2803.1080,
2804.199 „за хладилно-складова база и офиси“,
кв. 91б, м. Волуяк – гарата, УПИ I-2805.2,
2805.3, 2805.55, 2804.120, 2804.7, 2804.28 „за
интермодален терминал – административни
и офис сгради, закрити и покрити складови
площи, бензиностанция, автомивка, паркинги, жп линии и трафопост“, кв. 1, и УПИ
IV-2804.29 „за обществено обслужване и
трафопост“ в кв. 1, м. Бел камък и м. Зад
ливаде, кв. 1, 1А, 2, 2А и 3, за създаване
на нов УПИ VI „за жп ареал“, кв. 91б, м.
Волуяк – гарата.
3. План-схема на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс (АПК) настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред А дминистративния съд – София-град, в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
1854
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богатства, в площ „Виктория“, разположена в
землището на с. Александрово, община Ловеч,
област Ловеч, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,977 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Виктория“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4702640

8636585

2.

4702981

8636652

3.

4702966

8636862

4.

4703095

8636934

5.

4703178

8637043

МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА

6.

4703364

8637046

7.

4703489

8637238

РАЗРЕШЕНИЕ № 534
от 11 февруари 2020 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Виктория“,
разположена в землището на с. Александрово,
община Ловеч, област Ловеч
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 46 от протокол № 53 от заседанието на
Министерския съвет на 27.12.2019 г. разрешавам на ЕТ „Еврокварц – Иванка Ватова“, гр.
Плевен – титуляр на разрешението, вписан в
търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 201392218, със седалище и адрес на
управление – Плевен, ул. Цар Самуил № 4, вх. Г,
ет. 5, ап. 13, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните

8.

4703621

8637186

9.

4703715

8637225

10.

4703671

8637432

11.

4703644

8637576

12.

4703514

8637656

13.

4703448

8637713

14.

4703327

8637867

15.

4703322

8637972

16.

4703286

8638033

17.

4703140

8637997

18.

4703119

8638078

19.

4703242

8638108

20.

4703122

8638314

С Т Р.
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№

Х (m)

Y (m)

21.

4703161

8638411

22.

4703057

8638555

23.

4702840

8638724

24.

4702809

8638591

25.

4702817

8637955

26.

4702828

8637352

27.

4702817

8636825

1841
РАЗРЕШЕНИЕ № 536
от 11 февруари 2020 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – инд устриа лни минера ли – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Росен“,
разположена в землищата на с. Стефаново,
с. Друган и с. Кондофрей, община Радомир,
област Перник
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. № 34 от протокол № 53 от заседанието на
Министерския съвет на 27.12.2019 г. разрешавам
на „Терра Ви жън“ – ООД, Софи я – т ит ул яр
на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 131364412, със седалище и адрес на
управление – София 1309, район „Илинден“,
ж.к. Илинден, бл. 137, вх. Б, ет. 7, ап. 22, да
извърши за своя сметка търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в
площ „Росен“, разположена в землищата на с.
Стефаново, с. Друган и с. Кондофрей, община
Радомир, област Перник, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е три години.
2. Размерът на площта е 1,5 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
коорд и нат и на г ра н и ч н и т е т оч к и с ъгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работната програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова

ВЕСТНИК
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Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Росен“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1842

Х (m)
4578022
4577756
4577884
4577225
4577080
4577446
4577080
4576604
4577178

Y (m)
8474875
8475344
8475918
8476164
8475884
8475731
8475125
8474647
8474147

РАЗРЕШЕНИЕ № 537
от 11 февруари 2020 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Орешница“, разположена в землището на с. Орешница, община
Кърджали, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. № 35 от протокол № 53 от заседанието на
Министерския съвет на 27.12.2019 г. разрешавам на
„Кварц 5“ – ЕООД, Плевен – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията, ЕИК 203411628,
със седалище и адрес на управление – Плевен
5800, ул. Стара планина № 5, ет. 1, ап. 1, да извърши за своя сметка търсене и проучване на
неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ
„Орешница“, разположена в землището на с.
Орешница, община Кърджали, област Кърджали,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е три години.
2. Размерът на площта е 1,0 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работната програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
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8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.

Министър:
Т. Петкова

Министър:
Т. Петкова

Приложение
към т. 3

Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Орешница“
Координатна система 1970 г.

Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Розита“
Координатна система 1970 г.

№

Х (m)

Y (m)

№

Х (m)

Y (m)

4487705

8553665

1.

4551170

9419662

1.

2.

4551385

9420079

2.

4487960

8553895

4488100

8554140

3.

4551385

9420481

3.

4.

4550110

9420481

4.

4487840

8554290

5.
1843

4550110

9419662

5.

4487800

8554145

6.

4487640

8554080

7.
1844

4487555

8553850

РАЗРЕШЕНИЕ № 538
от 11 февруари 2020 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства, в площ
„Розита“, разположена в землищата на с. Плетена и с. Сатовча, община Сатовча, област
Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 41 от протокол № 53 от заседанието на
Министерския съвет на 27.12.2019 г. разрешавам на „Родопски камък“ – ЕООД, титуляр на
разрешението, вписан в търговския регистър на
Агенцията по вписванията, ЕИК 204253348, със
седалище и адрес на управление – с. Плетена
2954, община Сатовча, област Благоевград, да
извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Розита“, разположена в землищата
на с. Плетена и с. Сатовча, община Сатовча,
област Благоевград, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е две години.
2. Размерът на площта е 0,17 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
коорд и нат и на г ра н и ч н и т е т оч к и с ъгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма
и договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проу чване с
титуляря.

РАЗРЕШЕНИЕ № 539
от 11 февруари 2020 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Мерилин“, разположена в землището на с. Кобилино,
община Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. № 39 от протокол № 53 от заседанието на
Министерския съвет на 27.12.2019 г. разрешавам
на „Натурал Стоун“ – ООД, Ивайловград – титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 201681233, със седалище и адрес на
управление – Ивайловград 6570, ул. 6 септември
№ 10, да извърши за своя сметка проучване на
скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства, в площ „Мерилин“, разположена в
землището на с. Кобилино, община Ивайловград,
област Хасково, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е осемнадесет
месеца.
2. Размерът на площта е 0,18 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
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8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Мерилин“
Координатна система 1970 г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова

№

X (m)

Y (m)

1.

4530270

9463790

2.

4530212

9464365

3.

4529991

9464282

4.

4530061

9463934

5.

4529950

9463909

№

Х (m)

Y (m)

6.

4529878

9464240

1.

4478298,0

8554779,0

7.

4529769

9464200

2.

4477901,0

8555295,0

3.

4477662,0

8556160,0

4.

4477265,0

8556130,0

5.

4477439,0

8555116,0

6.

4477633,0

8554779,0

7.

4477828,7

8554971,0

8.

4477903,0

8555032,8

9.

4477849,9

8555258,8

10.

4477818,8

8555335,7

11.

4477806,6

8555337,8

12.

4477774,0

8555343,0

8.

4529832

9463981

9.

4529749

9463958

10.

4529805

9463760

11.

4530120

9463860

12.

4530140

9463780

1845
РАЗРЕШЕНИЕ № 540
от 11 февруари 2020 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Слатина“, разположена в землищата на с. Фъргово и
с. Жижево, община Сатовча, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 38 от протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 27.12.2019 г. разрешавам на
„Стоун трейд 2000“ – ООД, с. Фъргово, титуляр
на разрешението, вписан в търговския регистър
на Агенцията по вписванията, ЕИК 204467551,
със седалище и адрес на управление – с. Фъргово
2952, община Сатовча, област Благоевград, да
извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в
площ „Слатина“, разположена в землищата на
с. Фъргово и с. Жижево, община Сатовча, област
Благоевград, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е две години.
2. Размерът на площта е 0,7 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Слатина“
Координатна система 1970 г.

Изключена площ

13.

4477765,4

8555343,4

14.

4477730,5

8555338,5

15.

4477600,7

8555280,8

16.
1846

4477581,0

8555229,4

ОБЩИНА С. ЧЕЛОПЕЧ,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 38
от 15 януари 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – с. Челопеч, реши:
Одобрява окончателен проект на общ устройствен план на община Челопеч заедно с правилата
и нормативите по неговото прилагане.
Проектът и документите се намират в сградата
на Община Челопеч, пл. Освобождение, ет. 2,
отдел „Техническа служба“.

1836

Председател:
Д. Въжаров
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147м. – Минист ърът на правосъдието на
основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния
район на Старозагорския окръжен съд за 2020 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Андреан Иванов Джамбазов, Стара Загора,
радиоинженер, криминалистични експертизи на
писмени доказателства, трасологични експертизи,
съдебно-балистични експертизи.
Георги Господинов Манов, Раднево, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи.
Георги Минчев Танев, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
ниво на достъп до класифицирана информация
„Секретно“.
Д-р инж. Захари Велчев Даскалов, н.с. I ст.,
Казанлък, специално машиностроене – производство на корпуси, доктор по „Въоръжение и военна
техника“, 13 патента и 3 авторски свидетелства в
специалното машиностроене, ръководител лаборатория в отдел „Минометни боеприпаси“ БРВ в
„Арсенал“ – АД, Казанлък, съдебно-балистични
експертизи.
Иван Запрянов Иванов, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Кръстьо Петров Петров, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, ниво на достъп до класифицирана
информация „Поверително“.
Нед ко И ва нов Ба д ж а ков, С тара За г ора,
криминалистични експертизи на писмени доказателства, ниво на достъп до класифицирана
информация „Секретно“.
Петко Господинов Петков, Стара Загора,
криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, оценка
на МПС.
Пе т ко Недел чев Терзиев, С тара За г ора,
криминалистични експертизи на писмени доказателства, ниво на достъп до класифицирана
информация „Секретно“.
Петър Захариев Зарков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи, право.
Станимир Стефанов Минчев, Стара Загора,
електроинженер, криминалистични експертизи
на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, съдебнодактилоскопични експертизи.
Тошо Храбъров Баирбаканов, Чирпан, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Атанас Стефанов Атанасов, Стара Загора, УНГ, съдебномедицинска експертиза на
живи лица, съдебномедицинска експертиза за
телесно здраве.
Борис Петров Шахов, София, молекулярна
биология, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек.
Д-р Данаил Викторов Даков, Стара Загора,
акушерство и гинекология, съдебномедицинска
експертиза на живи лица, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Даниела Рафаилова Замфирова, София, молекулярна биология, микробиология, съдебномедицинска експертиза на родителски произход,
съдебномедицинска експертиза за идентификация
на човек, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и
пол на птици, определяне на състав и произход
на хранителни продукти, суровини и фуражи,
включително генномодифицирани организми
(ГМО), с молекулярно-генетични методи.
Д-р Даниел Георгиев Вълчев, Стара Загора,
хирургия, гръдна хирургия, ендоскопии, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Елена Христова Сурчева, Стара Загора,
детски болести, педиатрия, съдебномедицинска
експертиза на живи лица, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Д-р Емил Николов Бъчваров, Стара Загора,
съдебна медицина, обучение по защита на класифицираната информация, съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части,
съдебномедицинска експертиза на живи лица,
съдебномедицинска експертиза на веществени
доказателства, съдебномедицинска експертиза
по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за
телесно здраве.
Д-р Лидия Стефанова Дечева-Попова, дентална медицина (стоматология), съдебномедицинска
експертиза на живи лица, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Д-р Мариус Иванов Кирков, с. Кирилово,
неврохирургия, здравен мениджмънт, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Мая Иванова Кичева, молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия,
съдебномедицинска експертиза на родителски
произход, съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човек, съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебно-химическа
експертиза (определяне и количествен анализ на
наркотични и упойващи вещества, алкохол и др.
в биологични проби и обекти); молекулярно-генетична информация и определяне на произход на
животни и пол на птици; определяне на състав
и произход на хранителни продукти, суровини и
фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи.
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Д-р Милко Колев Сурчев, Стара Загора, ортопедия и травматология, съдебномедицинска
експертиза на живи лица, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Н и кола й Г и н чев Тюфек ч иев, биох и м и к ,
микробиолог със специализация „Вирусология“,
съдебномедицинска експертиза на родителски
произход, съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човек, съдебно-биологични
експертизи, ДНК (генетичен анализ) със съвременни молекулярно-биологични техники.
Д-р Петър Иванов Руев, Стара Загора, УНГ,
онкология, съдебномедицинска експертиза на
живи лица, съдебномедицинска експертиза за
телесно здраве.
Д-р Радостина Митева Димитрова, Стара
Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части,
съдебномедицинска експертиза на живи лица,
съдебномедицинска експертиза на веществени
доказателства, съдебномедицинска експертиза
по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за
телесно здраве.
Д-р Румяна Банкова Банкова, Стара Загора,
нервни болести, съдебномедицинска експертиза
на живи лица, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Теодор Танков Стаматов, Стара Загора,
съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части,
съдебномедицинска експертиза на живи лица,
съдебномедицинска експертиза на веществени
доказателства, съдебномедицинска експертиза
по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за
телесно здраве.
Д-р Тодор Георгиев Пасев, Стара Загора,
съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части,
съдебномедицинска експертиза на живи лица,
съдебномедицинска експертиза на веществени
доказателства, съдебномедицинска експертиза
по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за
телесно здраве.
Д-р Тодор Георгиев Тодоров, Стара Загора,
съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части,
съдебномедицинска експертиза на живи лица,
съдебномедицинска експертиза на веществени
доказателства, съдебномедицинска експертиза
по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за
телесно здраве.
3. Клас „Съдебна експертиза на психично състояние“
Д-р Антонина Йорданова Калчева, Стара Загора, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
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Ваня Николова Бухчева, Стара Загора, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, психотерапевт, съдебнопсихологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Виолета Василева Златанова, Стара Загора,
специалист клиничен психолог, съдебнопсихологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Галина Стоянова Лефтерова, Казанлък, психология, съдебнопсихологична експертиза, съдебна
психолого-психиатрична експертиза, съдебна
експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Детелина Йорданова Комсийска, Стара Загора, психиатрия, съдебнопсихиатрична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Диана Пенкова Станева, Стара Загора, психология и социални дейности, фамилен консултант,
системна, фамилна и брачна консултация, съдебнопсихологична експертиза, съдебна експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Екатерина Спасова Зафирова, Стара Загора,
медицинска психология и педагогическа рехабилитация, съдебнопсихологични експертизи,
психологическа помощ за деца, преживели малтретиране, неглижирани или домашно насилие,
съдебна пси хологопси х иат рична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Златка Минчева Димитрова, Стара Загора,
психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Д-р Иван Георгиев Ников, Стара Загора,
психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Катя Димит рова Янулова, Стара Загора,
педагогика и психология, съдебнопсихологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Красимира Райчева Лазарова, Стара Загора,
клиничен психолог, детски психолог – училищен и социален психолог, съдебнопсихологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Александър Дечков Манев, Казанлък, психология, съдебнопсихологична експертиза, съдебна
психолого-психиатрична експертиза, съдебна
експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Маргита Николаева Иванова, Стара Загора,
психология, клинична психология, съдебнопсихологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Минчо Николов Минчев, Стара Загора, социални дейности, психология, съдебнопсихологична
експертиза.
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Д-р Надя Трендафилова Карбанова, Стара
Загора, психология, съдебнопсихологична експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Николай Добрев Петров, Стара Загора, консултативна психология, съдебнопсихологична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Петя Петрова Илиева, Стара Загора, педагогика и социална педагогика, детска и юношеска
психология, съдебнопсихологична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни, защита правата на подрастващите.
Д-р Радка Ботева Джелебова-Радева, Стара Загора, психиатрия, съдебнопсихиатрична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Слав Петков Славов, Стара Загора, експерт
по девиантно поведение, работа с криминално проявени деца и младежи, работа с деца и
младежи с дезадаптивно поведение, психолог,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Татяна Манева Недялкова, Казанлък, психология и социална педагогика, съдебнопсихологична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни, съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Д-р Татяна Христова Прахова, Стара Загора,
психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Албена Иванова Атанасова, Стара Загора,
aграрна икономика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Анастасия Христова Гидикова, Стара Загора,
икономист, здравен мениджмънт, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Ангелика Сава Теохариду-Господинова, Стара
Загора, счетоводство и контрол, външен одитор
за управление на система, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова, Стара
Загора, финанси, оценка на недвижими имоти и
земеделски земи, оценка на цели предприятия,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Антоанета Дончева Раднева, Стара Загора,
стопанско управление, съдебно-счетоводна експертиза.
Антония Колева Коева, Стара Загора, индустриален мениджмънт, съдебно-стокова експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза,
съдебна пожаротехническа експертиза, съдебноенергийна експертиза.
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Боряна Пенкова Запрянова, Чирпан, счетоводство и контрол, икономика на кооперациите,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Валентина Миткова Пейкова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Ваня Тодорова Терзиева, Стара Загора, международни икономически отношения, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Веселка Николова Калайджиева, Стара Загора, икономист-счетоводител, одитор, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Веселин Димитров Димитров, Казанлък,
счетоводство и контрол, експерт-оценител на
машини и съоръжения, активи, движимо имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза, управленски контрол.
Веселина Емилова Недялкова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, корпоративни финанси,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Веселина Иванова Желева, Казанлък, икономика и управление на строителството, съдебносчетоводни експертизи.
Веска Стефанова Стоилова, Стара Загора,
икономика на промишлеността, счетоводство,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Виолета Николаева Бояджиева, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Виолета Николаева Наневска, Стара Загора,
икономист-счетоводител, вътрешен одитор в
публичния сектор, достъп до класифицирана
информация ниво „Поверително“, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Върба н Жел язков Колев, С тара За г ора,
икономист-счетоводител, оценка на машини и
съоръжения, оценка на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически
отношения, оценка на земеделски земи и трайни
насаждения, оценка на недвижими имоти, оценка
на търговски предприятия и вземания, оценка
на финансови активи и финансови институции.
Геновева Иванова Иванова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, икономист, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Георги Вичев Ангелов, Стара Загора, счетоводство и контрол, корпоративни финанси,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
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Георги Димов Котаров, Стара Загора, икономика, съдебно-счетоводни експертизи, международни счетоводни стандарти, оценка на машини
и съоръжения, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Гергана Тодорова Георгиева, Стара Загора,
икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Даниела Вълчева Демирева-Гюрова, Стара
Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Даниела Янчева Каравичева, Стара Загора, икономист-стоковед, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Десисла ва Ра дос т и нова Тодорова, С тара
Загора, счетоводство и контрол, финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Детелина Вълева Димитрова, Казанлък, икономист по МТС, експерт по финансово-счетоводни проблеми, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Диляна Иванова Начкова, Стара Загора, финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Димитринка Йорданова Пашова, Стара Загора, счетоводство и контрол, експерт-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Димитър Димов Червенков, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Димитър Карушков Димитров, София, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Елена Маринова Георгиева, Стара Загора,
счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения,
експертиза на недвижими имоти и земеделски
земи – оценки и продажби, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Елисавета Николова Чокова, Казанлък, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран
одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Жана Иванова Ха д ж иева, Стара Загора,
счетоводна отчетност, финанси и кредити, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Живко Атанасов Тишев, Стара Загора, счетоводна отчетност, икономист, магист ър по
право, разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Строго секретно“, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
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Ивайло Живков Желев, Стара Загора, финанси, финансов контрол и финансово право,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Иван Ников Иванов, Нова Загора, икономика
на търговията, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Иванка Богданова Мечева-Колева, Стара
Загора, икономика на промишлеността, електроинженер, международни счетоводни стандарти,
оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иванка Мънчева Николова, Казанлък, експерт-счетоводител, дипломиран одитор, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иванка Стефанова Чавдарова, Стара Загора,
икономика на търговията, оценка на земеделски
земи, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Изабела Константинова Николова, Кърджали,
технология на металите и металообработващата
техника, банки и банково дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Илиана Илиева Пенчева, Стара Загора, счетоводство и контрол, право, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Илияна Александрова Асенова, Казанлък,
икономист – системен организатор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Ирина Николаева Стоянова, Пловдив, макроикономика, организаци я и технологи я на
счетоводството, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Йоана Иванова Цветкова-Комитова, Казанлък, икономика на търговията, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Йонко Воев Тонев, Стара Загора, икономист-счетоводител, международни счетоводни
стандарти, професионална компетентност за
международен автомобилен превоз на товари,
съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Катя Вълева Котарова, Стара Загора, икономист по промишлеността, управление на човешките ресурси, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Кремена Георгиева Тенева, Стара Загора,
икономист-счетоводител, банково и бюджетно
счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Лидия Желязкова Николова, Стара Загора,
финанси и кредит, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
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Лиляна Желева Мицовска, Стара Загора, счетоводство и одит в банките, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Лъчезар Киров Марчев, Стара Загора, икономика на търговията, МИО, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Маргарита Миткова Попова, Стара Загора,
финанси и банково дело, застрахователно дело и
осигурително дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Марин Браянов Браянов, Стара Загора, икономика, съдебно-стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова, София, маркетинг и планиране, икономическа педагогика,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза, оценка на недвижими имоти, експерт-оценител на благородни метали, бижута и
скъпоценни камъни, оценка на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти,
машини, съоръжения и други активи, оценка на
недвижими имоти и земеделски земи, ниво на
достъп „Строго секретно“.
Мариана Костадинова Янкова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Мариана Колева Манева, Стара Загора, финанси, международни счетоводни стандарти, оценка
на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Мариета Георгиева Миткова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Марина Михайлова Димитрова, Стара Загора,
финансов мениджмънт, счетоводство и контрол,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Мария Бонева Тонева, Раднево, икономист по
промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Венкова Христова, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Господинова Колева, Стара Загора,
икономист-счетоводител, експерт-счетоводител, дипломиран одитор, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Мари я Мин чева Иванова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, инженер по микроелектроника.
Марияна Христова Попова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
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Миглен Харалампиев Гюров, Стара Загора,
икономика и управление на промишлеността,
медиация, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово -икономи ческа експер т иза,
съдебно-стокова експертиза.
Милена Костова Христова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, финанси, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Милена Стоянова Костадинова, Стара Загора,
икономист по счетоводна финансово-контролна
дейност, сертификат: „Финансов мениджмънт“,
учителска правоспособност, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Мима Кънчева Енева, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Минчо Кънчев Кънев, Чирпан, икономист по
промишлеността, съдебно-счетоводни експертизи, оценка на недвижими имоти и земеделски
земи, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Михаил Димитров Михов, Стара Загора, социално и застрахователно дело, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Пенка Господинова Овчарова, Чирпан, икономист-счетоводител, експерт-счетоводител, оценка
на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Пенка Мартинова Колева, Стара Загора,
икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Пламена Танева Стоянова, Стара Загора,
икономист по индустрията, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Радка Маргаритова Желева, Стара Загора,
счетоводство и контрол, следдипломна квалификация „Международни счетоводни стандарти“,
електроинженер, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Радост Тодорова Василева, Стара Загора,
икономика на промишлеността, счетоводство,
финанси и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Росица Канева Колева, Гълъбово, регионално
планиране и развитие на селските райони, оценка
на стопанско имущество, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Руска Нанева Иванова, Стара Загора, планиране, счетоводство на предприятието, оценка на
недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Светла Илиева Георгиева, Стара Загора, счетоводство и контрол, машинен инженер, оценител
на оборотни и дълготрайни материални активи,
експерт по финансови и счетоводни проблеми,
съдебно-счетоводна експертиза.
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Светлана Костадинова Петрова, Казанлък,
счетоводство и контрол, корпоративни финанси,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Севдалина Стоянова Стоянова-Терзиева, Стара
Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Славка Динева Иванова, Стара Загора, аграрикономист, вътрешен одитор в публичния
сектор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Славка Колева Златева, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Снежина Славова Манева, Стара Загора,
икономическа информатика, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Стоян Иванов Стоянов, Стара Загора, финанси,
счетоводство, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокови експертизи.
Стоян Тодоров Динков, Стара Загора, иконом и к а на и н д ус т ри я т а , да н ъчен кон т р ол,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокови
експертизи.
Стратилина Симанова Пеева, Стара Загора,
фирмени финанси, съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи.
Таня Иванова Желева, Стара Загора, маркетинг и мениджмънт, публична администрация,
вътрешен одитор в публичния сектор, ниво на
класифицирана информация „Строго секретно“,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Теодора Иванова Иванова, Чирпан, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, банки и банково дело, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Христина Кънчева Петрова, Стара Загора,
икономика, финанси на предприятията, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски
предприятия и вземания, сертификат „Експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи“, одитор в областта на пренос и разпределение на природен газ и уреди с повишена
рискова опасност, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Христо Атанасов Христов, Стара Загора, аграр
икономика, финансово счетоводство и данъчно
законодателство, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Цветана Георгиева Дечева, Стара Загора,
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
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Цветанка Йорданова Добрева, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Цветелина Симеонова Манг ърова, Стара
Загора, макроикономика и финансов мениджмънт, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Ва лери Каменов Христов, Стара Загора,
машиностроителна техника и технологии, безопасност на труда, хладилен монтьор, хладилни
и климатични инсталации, автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност,
ликвидация на щети по МПС и ППС, съдебна
и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза, с ъдебна
инженерно-технологична експертиза, съдебна
автотехническа експертиза.
Васил Динев Ганев, Гълъбово, минен инженер,
технология на минното производство, майстор
по ремонта на ръчно огнестрелно оръжие, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна
инженерно-технологична експертиза.
Васко Иванов Василев, Стара Загора, инженер по механизация на горското стопанство и
горската промишленост, патентно дело – представител по индустриална собственост, съдебна
и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза, с ъдебна
инженерно-технологична експертиза.
Георги Димитров Чакъров, Стара Загора,
металургия на черните метали: металургия на
чугун и стомана, металургия на феросплавите,
леярство на черни метали и сплави, пластична
обработка на метали, термична обработка на
метали, икономика на производствената индустрия, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
Георги Михайлов Шишков, Казанлък, елект роин женер, съдебна ин женерно-тех ническа
експертиза, съдебна компют ърнотех ническа
експертиза, оценка на машини и съоръжения.
Господинка Иванова Танчева, Стара Загора, машинен инженер – машини и апарати на
хранително-вкусовата промишленост, съдебна
инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на
машини и съоръжения, професионална подготовка по външна търговия и международно право.
Димитрина Динева Кирчева, Стара Загора,
механизация и електрификация на мините – минен инженер, оценка на машини и съоръжения,
строителен надзор, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Димитър Денев Димитров, Стара Загора,
електроинженер – ел. снабдяване и обзавеждане,
метрология – измерване количества нефтопродукти, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Евг ени я Въ л чева Дим и т рова, К аза н л ък,
електроника и автоматика, счетоводство и контрол, банки и финансов миниджмънт, съдебна
и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза, с ъдебна
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инженерно-технологична експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Желязко Георгиев Черкезов, Стара Загора,
електроинженер, метролог, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на цели предприятия,
безопасност и охрана на труда.
Илия Вълчев Джабарски, Стара Загора, машинен инженер – хидро- и пневмотехника, оценка
на машини и съоръжения, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Кръстьо Русев Кръстев, Стара Загора, машинен инженер – механично уредостроене, оценка
на машини и съоръжения, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Никола Димитров Денев, Стара Загора, инженер по автоматика – автоматика, информационна
и управляваща техника, метрология, съдебна
инженерно-техническа експертиза, съдебна компютърно-техническа експертиза.
Славейка Иванова Гочева, Стара Загора,
машинен ин женер, санитарно ин женерство,
пълна проектантска правоспособност, отопление,
вентилация, климатизация, хладилна техника,
топло- и газоснабдяване, оценка на качество на
атмосферния въздух, време и физични фактори,
здравна оценка.
Стефан Русев Велев, Стара Загора, машинен
инженер – механично уредостроене, оценка на
машини и съоръжения, съдебни автотехнически
експер т изи, съдебни ин женерно -т ех ни ческ и
експертизи.
Тодор Тодоров Атанасов, Стара Загора, машинен инженер, технология на машиностроенето,
оценка на машини и съоръжения, оценка на цели
предприятия, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експер т иза, с ъдебна и н женерно - с т рои т ел на
експертиза.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
5.8. Съдебнооценителна автотехническа експертиза
Ва лентин Иванов Вълчев, Стара Загора,
машинен инженер – ДВГ, организация и безопасност на движението, съдебна автотехническа
експертиза, съдебнооценителна – автотехническа
експертиза, оценка на машини и съоръжения,
първоначално обучение по защита на класифицираната информация.
Васил Станимиров Кондов, Стара Загора,
транспортна техника и технологии, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна – автотехническа експертиза.
Васил Тодоров Петров, Стара Загора, машинен
инженер – жп транспорт, автомобилен транспорт,
съдебна автотехническа експертиза.
Димитър Тодоров Димитров, Раднево, транспорт и енергетика, съдебна автотех ническа
експертиза.
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Ивайло Русев Иванов, Стара Загора, транспорт и енергетика, автотехнически експертизи,
съдебнооценителна – автотехническа експертиза,
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Иван Дочев Чакъров, Казанлък, машинен инженер, ДВГ, съдебна автотехническа експертиза,
съдебнооценителна– автотехническа експертиза.
Лазар Колев Лазаров, Стара Загора, инженер
по ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.
Мариана Христова Христова, Стара Загора,
икономист – икономика на транспорта, оценка
на недвижими имоти и земеделски земи, съдебнооценителна – автотехническа експертиза,
брокер на недвижими имоти.
Николай Александров Савов, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство – военен инженер, оценка на МПС, автотехнически
експертизи, съдебнооценителна – автотехническа
експертиза.
Николай Русев Карабойков, Стара Загора,
машинен инженер – ДВГ, оценка на машини и
съоръжения, съдебни автотехнически експертизи,
съдебнооценителна – автотехническа експертиза,
застрахователно дело на МПС.
Петко Василев Каяров, Казанлък, инструктор за обучение на водачи за МПС, съдебни
автотехнически експертизи, съдебнооценителна – автотехническа експертиза.
Петър Христов Ганчев, гр. Шипка, военен
инженер по експлоатация и ремонт на автотранспортна техника, съдебни автотехнически
експертизи, съдебнооценителна – автотехническа
експертиза.
Пламен Любомиров Койчев, Казанлък, транспортна техника и технологии, съдебни автотехнически експертизи, съдебнооценителна – автотехническа експертиза.
Пламен Ноев Ноев, Казанлък, екология и
опазване на околната среда, анализ на ПТП,
съдебни автотехнически експертизи.
Руска Желева Няголова, Чирпан, машинен
инженер – транспорт и енергетика, съдебнооценителна – автотехническа експертиза, съдебна
и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза, с ъдебна
автотехническа експертиза, оценка на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество.
Слави Николаев Николов, Стара Загора, машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари, съдебна автотехническа експертиза,
съдебнооценителна – автотехническа експертиза.
Проф. Станимир Михайлов Карапетков, Сливен, автотранспорт, автотехнически експертизи,
съдебнооценителна – автотехническа експертиза,
разследване на ПТП, теория на автомобила и
МПС, физикомеханични експертизи, механика
и механични технологии.
Тодорка Ца нева Пе т кова, С тара За г ора,
транспорт и енергетика, съдебна автотехническа
експертиза, съдебнооценителна – автотехническа
експертиза.
Христо Ганчев Христов, Казанлък, машинен
инженер, инженер по експлоатация и ремонт
на БТТ, ДВГ, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебна автотехническа експертиза,
съдебнооценителна – автотехническа експертиза,
оценителна експертиза на бронетанкова техника.
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Христо Георгиев Влашков, Стара Загора,
технология и управление на транспорта, експлоатация и ремонт на електрически локомотиви, експертизи на катастрофи (аварии) в железопътния
транспорт, съдебна автотехническа експертиза,
съдебнооценителна – автотехническа експертиза.
Христо Манев Манев, Чирпан, машинен инженер – ДВГ, съдебна автотехническа експертиза,
съдебнооценителна – автотехническа експертиза.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Антони Георгиев Казлачев, с. Лясково, област
Стара Загора, изчислителна техника, информационни технологии, изследване на компютърни
системи, възстановяване на данни от персонални компютри и смартфони, установяване на
електронни следи при кореспонденции чрез ел.
поща и сърфиране в интернет, съдебна компютърнотехническа експертиза.
Веселин Недялков Вълчев, Стара Загора,
инженер по електроника и автоматика – изчислителна техника, съдебна компютърнотехническа
експертиза.
Иван Валентинов Вълчев, Стара Загора, комуникационна техника и технологии, компютърна
техника, съдебна компютърнотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
Николай Динков Колев, Стара Загора, техническа безопасност и електротехническа експертиза, информатика и компютърни науки, съдебна
компют ърнотех ническа експертиза, съдебна
инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Радослав Христов Василев, Стара Загора,
компютърни системи и технологии, машиностроителна техника и технологии, съдебна компютърнотехническа експертиза, разрешение за
достъп до класифицирана информация на ниво
„Поверително“.
Станчо Христов Вачев, Стара Загора, компютърна техника и технологии, монтаж и измерване на комуникационна система CTSe, съдебна
компют ърнотех ническа експертиза, съдебна
инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Боряна Веселинова Мънева, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, съдебна строителнотехническа
експертиза.
Величка Маринова Монева, Стара Загора,
техник по геодезия и картография, съдебни
строителнотехнически експертизи.
Весела Петкова Близнакова, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство, удостоверение за пълна проектантска правоспособност,
строителнотехнически експертизи.
Георги Илиев Илиев, Стара Загора, геодезия
и картография, оценка на недвижими имоти,
оценка на цели държавни и общински предприятия, дейности по кадастъра, съдебна строителнотехническа експертиза.
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Георги Илчев Русев, Стара Загора, геодезия,
съдебна строителнотехническа експертиза.
Генка Андонова Крушева, Чирпан, техник по
геодезия и картография, съдебна строителнотехническа експертиза.
Димитър Костадинов Сиреков, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строителнотехническа
експертиза, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, методология за
експертиза на ПТП.
Димитринка Трифонова Денева, Казанлък,
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.
Димо Кирев Димов, Стара Загора, хидротехническо строителство, оценка на машини
и съоръжения, съдебна строителнотехническа
експертиза.
Диян Пенев Ганев, Стара Загора, техник по
геодезия и картография, съдебна строителнотех
ническа експертиза.
Дончо Милев Дончев, Казанлък, техник по
геодезия и картография, оценка на недвижими
имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.
Евгения Петкова Панова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на
цели предприятия, съдебна строителнотехническа
експертиза, оценка на търговски предприятия
и вземания.
Живка Колева Кондева, Стара Загора, промишлено и гра ж данско ст роителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна
строителнотехническа експертиза.
Ка лоян Стефанов Ка лчев, Стара Загора,
строителство на сгради и съоръжения, член на
Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране, съдебна строителнотехническа
експертиза.
Арх. Лиляна Донева Ненова, Казанлък, архитектура и градоустройство, съдебна инженернотехническа експертиза и съдебна строителнотехническа експертиза.
Марийка Георгиева Петкова, Чирпан, техник
по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебна
строителнотехническа експертиза.
Мария Вълева Генова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.
Надка Цанова Пиперова, Стара Загора, геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строителнотехническа
експертиза.
Николай Нанев Николов, Стара Загора, пътно
строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза, строителен
надзор и инвеститорски контрол.
Пенка Пеева Русинова, Казанлък, промишлено
и гражданско строителство, оценка на недвижими
имоти, пълна проектантска правоспособност,
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технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти, съдебна строителнотехническа експертиза.
Арх. Петър Филипов Влахов, Стара Загора,
архитект у ра, съдебна ин женерно-техническа
експертиза и съдебна строителнотехническа
експертиза.
Р у м я на Вел чева Вел чева, С тара За г ора,
промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектантска правоспособност,
контрол в проектирането на част „конструктивна“, съдебна строителнотехническа експертиза.
Румяна Лалева Присадашка, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна
строителнотехническа експертиза.
Румяна Методиева Микова, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, патентен специалист,
съдебна строителнотехническа експертиза.
Симеон Борисов Анев, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, съдебна
строителнотехническа експертиза.
Симеон Динев Мангъров, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.
Стефан Минчев Костадинов, Стара Загора,
техник по строителство и архитектура, съдебна
строителнотехническа експертиза.
Стефка Димитрова Гавраилова, Стара Загора,
строителен инженер – технология на строителството, оценка на недвижими имоти, оценка на
цели предприятия, съдебна строителнотехническа
експертиза.
Стоянка Йорданова Манолчева-Николова,
Стара Загора, пътно строителство, оценка на
цели предприятия, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза,
оценка на търговски предприятия и вземания.
Тодор Георгиев Николов, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти,
дейности по кадастъра, пълна проектантска
правоспособност, съдебна строителнотехническа
експертиза.
Тотка Илиева Костадинова, Казанлък, архитектура, съдебна строителнотехническа експертиза.
Юлий Велков Кайряков, Стара Загора, инженер по хидроенергийно строителство, оценка
на машини и съоръжения в сферата на строителството, оценка на недвижими имоти, съдебна
строителнотехническа експертиза.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Красимир Веселинов Георгиев, Стара Загора,
пожарна и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.
Лазарин Недев Ранчев, Стара Загора, пожарна
и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.
Огнян Златев Паунов, Казанлък, пожарна и
аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.
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6.5. Съдебно-екологична експертиза
Цвета Петрова Калчева, Стара Загора, екология и опазване на околната среда, икономистсчетоводител, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза, съдебно-екологични
експертизи, оценка на стопанско имущество.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, София,
инженер-химик, висше военно, доц. по специалността „Техника и технология на взривните
работи“, съдебно-химическа експертиза, съдебна
физико-химична експертиза, съдебно-физическа експертиза, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза, съдебна пожаротехническа експертиза
и взривотехническа експертиза, оценъчни експертизи по въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална
продукция, ниво на достъп до класифицирана
информация „Секретно“.
Руен Петров Павлов, Стара Загора, химия,
съдебно-химическа експертиза, съдебна физикохимична експертиза.
Стойка Иванова Стоева-Димова, Стара Загора,
инженер-химик, безопасност на труда.
Христина Минчева Бъчварова-Митева, Стара
Загора, инженер-химик, оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроенето и
технологията на пластмасите, съдебно-химическа
експертиза, съдебна физикохимическа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
Цветелина Танева Танева, Стара Загора,
химия, съдебно-химическа експертиза, съдебна
физико-химична експертиза, ниво на достъп до
класифицирана информация „Секретно“.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Жеко Христов Едрев, Казанлък, физика,
екология, съдебно-физическа експертиза, съдебно-екологична експертиза, екологичен контрол
в областта на ядрената и атомната физика – радиоактивност, вредни йонизиращи и нейонизиращи лъчения, гама-спектрометрични анализи за
съдържание на радиоактивни елементи, шума,
екологични оценки, оценки за въздействие върху
околната среда, комплексно предотвратяване и
контрол на замърсяването, комплексни разрешителни, екологичен риск, изготвяне на екологични оценки и оценки за въздействието върху
околната среда.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Димитър Любомиров Костов, Стара Загора,
ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Дияна Иванова Владова, Стара Загора, ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
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Проф. д-р Йордан Николов Георгиев, Стара
Загора, ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
С и й к а Н и колова Мат ева, С тара За г ора,
зооинженер, съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Антонина Иванова Пройкова-Пещерска, Стара
Загора, инженер-агроном, полевъдство, оценител на земеделски земи, педагог, регионално
планиране, съдебни агротехнически експертизи.
Бинка Господинова Иванова, Стара Загора,
агроном, оценка на стопанско имущество, съдебни агротехнически експертизи.
Ст.н.с.к.н. Васи л Николов Бази тов, Стара Загора, агроном – растениевъд, оценка на
частни земи, гори и имущество в България, на
земеделски земи и трайни насаждения, съдебна
агротехническа експертиза.
Иван Стоилов Митров, Стара Загора, инженер-агроном, еколог, растителна защита, съдебни
агротехнически експертизи.
Мариана Атанасова Хаджиева, Казанлък,
агроном – лозаро-градинар, съдебна агротехническа експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова, Пловдив,
агроном – лозаро-градинар, съдебни агротех
ни ческ и експер т изи, съдебно -икономи ческа
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, съдебно-стокова експертиза в
селското стопанство.
Марияна Любомирова Людсканова, Казанлък,
агроном – лозаро-градинарство, оценка на земеделски земи, съдебна агротехническа експертиза.
10. Клас „Оценителни експертизи“
(включени са всички вещи лица от предходните
и следващи класове, декларирали, че извършват
съответната оценка)
Анна Димитрова Даданска-Димитрова, Стара
Загора, финанси, оценка на недвижими имоти и
земеделски земи, оценка на цели предприятия,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Бинка Господинова Иванова, Стара Загора,
агроном, оценка на стопанско имущество, съдебни агротехнически експертизи.
Боряна Веселинова Мънева, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, съдебна строителнотехническа
експертиза.
Валентин Иванов Вълчев, Стара Загора, машинен инженер – ДВГ, организация и безопасност на
движението, автотехнически експертизи, оценка
на машини и съоръжения, първоначално обучение по защита на класифицираната информация.
Ст.н.с.к.н. Васи л Николов Бази тов, Стара Загора, агроном – растениевъд, оценка на
частни земи, гори и имущество в България, на
земеделски земи и трайни насаждения, съдебна
агротехническа експертиза.
Вър ба н Жел язков Колев, С тара За г ора,
икономист-счетоводител, оценка на машини и
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съоръжения, оценка на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически
отношения, оценка на земеделски земи и трайни
насаждения, оценка на недвижими имоти, оценка
на търговски предприятия и вземания, оценка
на финансови активи и финансови институции.
Георги Димов Котаров, Стара Загора, икономика, съдебно-счетоводни експертизи, международни счетоводни стандарти, оценка на машини
и съоръжения, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Георги Илиев Илиев, Стара Загора, геодезия
и картография, оценка на недвижими имоти,
оценка на цели държавни и общински предприятия, дейности по кадастъра, съдебна строителнотехническа експертиза.
Георги Михайлов Шишков, Казанлък, елект роин женер, съдебна ин женерно-тех ническа
експертиза, съдебна компют ърнотех ническа
експертиза, оценка на машини и съоръжения.
Господинка Иванова Танчева, Стара Загора, машинен инженер – машини и апарати на
хранително-вкусовата промишленост, съдебна
инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на
машини и съоръжения, професионална подготовка по външна търговия и международно право.
Димитрина Динева Кирчева, Стара Загора,
механизация и електрификация на мините – минен инженер, оценка на машини и съоръжения,
строителен надзор, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Димитър Костадинов Сиреков, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строителнотехническа
експертиза, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, методология за
експертиза на ПТП.
Димитринка Трифонова Денева, Казанлък,
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.
Димо Кирев Димов, Стара Загора, хидротехническо строителство, оценка на машини
и съоръжения, съдебна строителнотехническа
експертиза.
Дончо Милев Дончев, Казанлък, техник по
геодезия и картография, оценка на недвижими
имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.
Евгения Петкова Панова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на
цели предприятия, съдебна строителнотехническа
експертиза, оценка на търговски предприятия
и вземания.
Елена Маринова Георгиева, Стара Загора,
счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения,
експертиза на недвижими имоти и земеделски
земи – оценки и продажби, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Желязко Георгиев Черкезов, Стара Загора,
електроинженер, метролог, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна инженерно-техно-
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логична експертиза, оценка на цели предприятия,
безопасност и охрана на труда.
Живка Колева Кондева, Стара Загора, промишлено и г ра ж данско ст роителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна
строителнотехническа експертиза.
Иван Николов Иванов, София, топлинна и
масообменна техника, икономика и управление
на патентно-лицензионната дейност, оценка на
права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения, съдебно-маркови експертизи, патентни експертизи,
експертизи в областта на промишления дизайн,
авторско право, оценка на обекти на интелектуална и индустриална собственост.
Иванка Богданова Мечева-Колева, Стара
Загора, икономика на промишлеността, електроинженер, международни счетоводни стандарти,
оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иванка Стефанова Чавдарова, Стара Загора,
икономика на търговията, оценка на земеделски
земи, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Илия Вълчев Джабарски, Стара Загора, машинен инженер – хидро- и пневмотехника, оценка
на машини и съоръжения, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Кръстьо Русев Кръстев, Стара Загора, машинен инженер – механично уредостроене, оценка
на машини и съоръжения, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Любомир Тонев Пировски, Стара Загора,
фармация, оценка на оборотни и дълготрайни
активи, фармакология, биотехнология, технология на лекарствата и билките.
Мариана Димова Ангелова, Димитровград,
маркетинг и планиране, икономическа педагогика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза, оценка на недвижими имоти,
експерт-оценител на благородни метали, бижута
и скъпоценни камъни, оценка на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти,
машини, съоръжения и други активи, оценка на
недвижими имоти и земеделски земи, ниво на
достъп „Строго секретно“.
Мариана Колева Манева, Стара Загора, финанси, международни счетоводни стандарти, оценка
на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Мариана Христова Христова, Стара Загора,
икономист – икономика на транспорта, оценка
на недвижими имоти и земеделски земи, автоексперт – оценител, брокер на недвижими имоти,
съдебна автотехническа експертиза.
Марийка Георгиева Петкова, Чирпан, техник
по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебна
строителнотехническа експертиза.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

Маринка Йорданова Веселинова, Пловдив,
агроном – лозаро-градинар, съдебни агротех
ни ческ и експер т изи, съдебно -икономи ческа
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, съдебно-стокова експертиза в
селското стопанство.
Мария Вълева Генова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, съдебна строителнотех
ническа експертиза.
Марияна Любомирова Людсканова, Казанлък, агроном – лозаро-градинарство, оценка
на земеделски земи, съдебна агротехническа
експертиза.
Минчо Кънчев Кънев, Чирпан, икономист по
промишлеността, съдебно-счетоводни експертизи, оценка на недвижими имоти и земеделски
земи, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Николай Нанев Николов, Стара Загора, пътно строителство, оценка на недвижими имоти,
с ъдебна с т р ои т ел но т ех н и че ск а експер т иза ,
строителен надзор и инвеститорски контрол.
Николай Русев Карабойков, Стара Загора,
машинен инженер – ДВГ, автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения, съдебни
автотехнически експертизи, застрахователно
дело на МПС.
Пенка Господинова Овчарова, Чирпан, икономист-счетоводител, експерт-счетоводител,
оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Пен к а Пе ева Р уси нова , К а за н л ък , п р о мишлено и гражданско строителство, оценка
на нед ви ж и м и и мо т и, п ъ л на п роек та н т ск а
правоспособност, технически контрол по част
конструктивна на инвестиционните проекти,
съдебна строителнотехническа експертиза.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, София,
инженер-химик, висше военно, доц. по специалността „Техника и технология на взривните
работи“, съдебно-химическа експертиза, съдебна
физико-химична експертиза, съдебно-физическа
експер т иза, с ъдебна и н женерно - т ех н и ческ а
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза, съдебна пожаротехническа експертиза
и взривотехническа експертиза, оценъчни експертизи по въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална
продукция, ниво на достъп до класифицирана
информация „Секретно“.
Росица Канева Колева, Гълъбово, регионално
планиране и развитие на селските райони, оценка
на стопанско имущество, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Румяна Лалева Присадашка, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна
строителнотехническа експертиза.
Р у м яна Вел чева Вел чева, С тара За г ора,
промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектантска правоспособност,
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контрол в проектирането на част „Конструктивна“.
Румяна Методиева Микова, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, патентен специалист,
съдебна строителнотехническа експертиза.
Руска Желева Няголова, Чирпан, машинен
инженер – транспорт и енергетика, автотехнически експертизи на ПТП, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна автотехническа
експертиза, оценка на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество.
Руска Нанева Иванова, Стара Загора, планиране, счетоводство на предприятието, оценка на
недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Симеон Динев Мангъров, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.
Славейка Иванова Гочева, Стара Загора,
машинен ин женер, санитарно ин женерство,
пълна проектантска правоспособност, отопление,
вентилация, климатизация, хладилна техника,
топло- и газоснабдяване, оценка на качество на
атмосферния въздух, време и физични фактори,
здравна оценка.
Стефан Русев Велев, Стара Загора, машинен
инженер – механично уредостроене, оценка на
машини и съоръжения, съдебни автотехнически
експер т изи, съдебни ин женерно -т ех ни ческ и
експертизи.
Стефка Димитрова Гавраилова, Стара Загора,
строителен инженер – технология на строителството, оценка на недвижими имоти, оценка на
цели предприятия, съдебна строителнотехническа
експертиза.
Стоянка Йорданова Манолчева-Николова,
Стара Загора, пътно строителство, оценка на
цели предприятия, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза,
оценка на търговски предприятия и вземания.
Тодор Георгиев Николов, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти,
дейности по кадастъра, пълна проектантска
правоспособност, съдебна строителнотехническа
експертиза.
Тодор Тодоров Атанасов, Стара Загора, машинен инженер, технология на машиностроенето,
оценка на машини и съоръжения, оценка на цели
предприятия, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експер т иза, с ъдебна и н женерно - с т рои т ел на
експертиза.
Христина Кънчева Петрова, Стара Загора,
икономика, финанси на предприятията, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски
предприятия и вземания, сертификат „Експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи“, одитор в областта на пренос и разпределение на природен газ и уреди с повишена
рискова опасност, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
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Христина Минчева Бъчварова-Митева, Стара
Загора, инженер-химик, оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроенето и
технологията на пластмасите, съдебно-химическа
експертиза, съдебна физикохимическа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
Цвета Петрова Калчева, Стара Загора, екология и опазване на околната среда, икономистсчетоводител, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза, съдебно-екологични
експертизи, оценка на стопанско имущество.
Юлий Велков Кайряков, Стара Загора, инженер по хидроенергийно строителство, оценка
на машини и съоръжения в сферата на строителството, оценка на недвижими имоти, съдебна
строителнотехническа експертиза.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Ва н я И ва нова Георг иева, С тара За г ора,
общест вено зд раве и зд равен мени д ж м ън т,
медицинска сестра, управление на здравните
грижи, специализиран курс по английски език
за усвояване на професионална терминология,
свидетелство за призната специалност по анестезиология и интензивни грижи.
Иванка Костадинова Патеркова, Стара Загора,
машинно средно специално образование – механизация на селското стопанство, консултант по
безопасността при превоз на опасни товари – класове – 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9,
удостоверение за професионална компетентност
за международен автомобилен превоз на товари.
Любомир Тонев Пировски, Стара Загора,
фармация, оценка на оборотни и дълготрайни
активи, фармакология, биотехнология, технология на лекарствата и билките.
Мария Димитрова Златева, Стара Загора,
педагог.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за преводачи от
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния
район на Старозагорския окръжен съд за 2020 г.
Росица Радева Василева, Стара Загора, преводач по френски език.
Мария Димитрова Факирова, Стара Загора,
преводач по италиански език.
Боряна Диманова Диманова, Стара Загора,
преводач по английски, немски и руски език.
Десислава Янушова Желязкова, София, преводач по полски език.
Ваня Костадинова Димова, Сливен, преводач
по английски език.
Илка Иванова Енчева, София, преводач по
словенски, сръбски и хърватски език.
Нина Борисова Тончева, София, преводач по
полски и литовски език.
Мария Антонова Антонова, София, преводач
по английски и арабски език.
Стефан Крумов Арнаудов, Хасково, преводач
по немски и руски език.
Николина Танева Колева, Стара Загора, преводач – тълковник от и на жестомимичен език.
1837
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по протест на прокурор при Окръжна
прокуратура – Благоевград, срещу Наредбата
за осигуряване на пожарната безопасност на
територията на община Симитли, приета с Решение № 532 по протокол № 33 от заседание на
Общинския съвет – гр. Симитли, на 4.07.2013 г.,
е образувано адм. дело № 66/2020 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 27.03.2020 г. от 10 ч.
1857
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Враца, с което са
оспорени разпоредбите на чл. 48, ал. 4 и 5 от
Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги, приета с Решение № 72 по протокол № 5 от
26.01.2012 г., последно изменена с Решение № 538
по протокол № 66 от 31.01.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Оряхово, по което е образувано адм.
д. № 901/2019 г. по описа на Административния
съд – Враца, насрочено за 28.04.2020 г. от 10,30 ч.
1877
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Враца, с което се
иска прогласяване нищожността на Наредбата за
пожарната безопасност на територията на община
Враца, приета с Решение № 224 по протокол № 16
от 26.07.2016 г. на Общинския съвет – гр. Враца,
по което е образувано адм. д. № 886/2019 г. по
описа на Административния съд – Враца, насрочено за 28.04.2020 г. от 10,30 ч.
1879
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 45/2020 г.
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана, срещу чл. 11, чл. 15, чл. 32, ал. 3,
чл. 41, ал. 8 и 9, чл. 46, ал. 1, чл. 52, ал. 1, т. 4 и
чл. 61ч, ал. 2 от Наредбата за определяне размера
на местните данъци на територията на община
Медковец, приета с Решение № 354 от протокол
№ 41 от 27.01.2011 г., изм. и доп. многократно
и последно с Решение № 379 от протокол № 44
от 20.12.2018 г. на Общинския съвет – с. Медковец. Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната
прокуратура – Монтана, ответник – Общинският съвет – с. Медковец, чрез председателя, и
служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 45/2020 г. е насрочено за 13.03.2020 г. от 10,15 ч.
1876
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че в същия
съд е образувано гр.д. № 35/2020 г. по предявена
искова молба от КПКОНПИ против Демир Асенов
Петров, ЕГН 9005232242, от с. Асеновци, община
Левски, област Плевен, ул. Гено Борисов № 25,
и Надя Йорданова Иванова, ЕГН 9109263991,
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от с. Асеновци, община Левски, област Плевен,
ул. Гено Борисов № 25, като е предявен иск по
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с § 5,
ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ за отнемане в полза на
държавата на имущество – парични суми с цена
на иска 116 337,40 лв., както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Демир Асенов
Петров, ЕГН 9005232242:
сума в размер 836,16 лв., представляваща левовата равностойност на получен превод от трето
лица чрез системата „Western Union“;
сума в размер 10 000 лв., представляваща
заплатената от Демир Асенов Петров на Елвис
Емилов цена за л.а. „Мерцедес Е 220ЦДИ“ с
белгийски peг. табели RDS 810.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Надя Йорданова
Иванова, ЕГН 9109263991:
сума в размер общо 2275 лв., представляваща
вноски на каса от титуляря по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG 71 BPBI 7923 1071
4080 01 в „Юробанк България“ – АД;
сума в размер общо 10 469 лв., представляваща
вноски на каса от титуляря по спестовен влог в
левове с IBAN BG 33 BPBI 7923 4071 4080 01 в
„Юробанк България“ – АД;
сума в размер общо 128,08 лв., представляваща
изплатени лихви по спестовен влог в левове с
IBAN BG 33 BPBI 7923 4071 4080 01 в „Юробанк
България“ – АД;
сума в размер 10,20 евро с левова равностойност 19,95 лв., представляваща вноска на каса
от титуляря по спестовна сметка в евро с IBAN
BG 15 BPBI 7923 1071 4080 01 в „Юробанк България“ – АД.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Надя Йорданова
Иванова, ЕГН 9109263991:
сума в размер общо 56 344,89 лв., представляваща вноски на каса от титуляра по спестовен
влог в левове с IBAN BG 33 BPBI 7923 4071 4080
01 в „Юробанк България“ – АД;
сума в размер общо 33 158,75 лв., представляваща входящи преводи от трето лице по спестовен
влог в левове с IBAN BG 33 BPBI 7923 4071 4080
01 в „Юробанк България“ – АД;
сума в размер общо 74,04 лв., представляваща
изплатени лихви по спестовен влог в левове с
IBAN BG 33 BPBI 7923 4071 4080 01 в „Юробанк
България“ – АД;
сума в размер 1550 евро с левова равно
стойност 3031,54 лв., представляваща вноска на
каса от титуляря по спестовна сметка в евро с
IBAN BG 15 BPBI 7923 1071 4080 01 в „Юробанк
България“ – АД.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху горепосоченото имущество, е най-късно в първото заседание, което е
насрочено за 9.06.2020 г. от 14 ч.
1856

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
по бейзбол и софтбол „Академиците“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
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събрание на 5.04.2020 г. в 17 ч. на адрес: София,
ул. Цар Сам у ил № 97, офис на БРТД – А Д,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
и годишен отчет на председателя за периода
2016 – 2019 г.; 2. програма за дейността за 2020 г.;
3. освобождаване от отговорност на УС; 4. избор
на управителни органи; 5. промени в устава; 6.
прием и освобождаване на членове; 7. други.
При липса на кворум па основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 20 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за общото събрание са на
разположение на заинтересованите на адрес:
София, бул. Цар Самуил № 97.
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3. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Дружество за автомоби лизъм „ Астра рейсинг“ – София, на основание чл. 23, ал. 1, изречение първо от устава на сдружението и чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 6.04.2020 г. в 10 ч. в седалището на сдружението – София, район „Витоша“, ул. Синя скала
№ 10, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове на общото събрание на сдружението; предложение за решение – ОС приема за
членове на сдружение „Дружество за автомобилизъм „Астра рейсинг“ Кирил Руменов Тодоров
и Ася Пламенова Стоименова; 2. освобождаване
на членове на управителния съвет на сдружението и избор на нови членове; предложение
за решение – ОС освобождава като членове на
управителния съвет на сдружение „Дружество
за автомобилизъм „Аст ра рейсинг“ Ивайло
Борисов Стратиев и Ася Василева Стратиева,
като ги освобождава и от отговорност; избира
за членове на управителния съвет на сдружение
„Дружество за автомобилизъм „Астра рейсинг“
Кирил Руменов Тодоров, Ася Пламенова Стоименова и Екатерина Ивайлова Стратиева за срок
от 5 години; 3. приемане на актуализиран устав
на сдружението; предложение за решение – ОС
приема актуализиран устав на сдружението,
като: 3.1. отменя разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от
устава и я изменя по следния начин: „Общото
събрание се свиква на заседание от управителния съвет на сдружението чрез писмена покана,
изпратена по пощата, чрез факс, по електронен
път или връчена, отправена персонално до всеки
член, без поканата да се обнародва в „Държавен
вестник“; 3.2. отменя разпоредбата на чл. 23,
ал. 5 от устава и я изменя по следния начин:
„Времето от връчване на поканата по реда на
алинея 3 до откриването на общото събрание не
може да бъде по-кратко от 14 дни.“ Материалите
за общото събрание ще бъдат на разположение
на членовете на сдружението на адрес: София,
район „Витоша“, ул. Синя скала № 10.
1864
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3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Боксов клуб „Тракиец“ – Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 27, ал. 2 от устава свиква общо събрание на
4.04.2020 г. в 10 ч. в Пазарджик, ул. Завоя на
Черна № 3, при дневен ред: изменение на чл. 13,
чл. 16, ал. 4, чл. 17, ал. 2 и чл. 22, ал. 1, т. 2,
чл. 27, ал. 2, чл. 31, чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 3,
т. 3 и 4 и ал. 4, чл. 42, ал. 2, т. 6 от устава на
сдружението, от които да отпаднат членовете,
свързани със членството на „юридически лица“
в сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час и ще се проведе на същото място и
при същия дневен ред, колкото и членове да се
явят. Канят се всички членове на сдружението
да вземат участие в общото събрание.
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9. – Управителният съвет на сдружение „Териториална организация на научно-техническите
съюзи“ (ТО на НТС) – Пазарджик, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 13 от устава
на ТО на НТС свиква общо събрание на ТО на
НТС на 24.04.2020 г. в 18 ч. в Пазарджик, ул. Цар
Шишман № 2, ет. 3, зала № 4, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
на ТО на НТС за периода 2017 – 2019 г. и приемане
на годишните финансови отчети за 2017, 2018 и
2019 г.; 2. промени в устава на сдружението; 3.
освобождаване на членове на управителния съвет
и избор на нови членове. Условието за представителство е: всеки редовен член на сдружението
съгласно чл. 11, ал. 2 от устава може да участва
в общото събрание на ТО на НТС чрез двама
упълномощени представители – физически лица.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове.
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6. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство при НУИ „Проф. Веселин
Стоянов“ – Русе, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 9.04.2020 г. в 18 ч. в
сградата на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе,
ул. Пирот № 12, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението; 2. приемане на
годишни финансови отчети; 3. промяна в устава;
4. приемане на нови членове и прекратяване на
членство в сдружението; 5. избор на нов управителен съвет и нов контролен съвет; 6. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Поканата е поставена на видно място на табло
при входа на сградата на НУИ „Проф. Веселин
Стоянов“ – Русе, ул. Пирот № 12.
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