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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение за работата на
Народното събрание по време на извънредното
положение, обявено с Решение на Народното
събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), обн., ДВ,
бр. 26 от 2020 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с Решение на Народното събрание
за обявяване на извънредно положение от
13 март 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2020 г.)
РЕШИ:
Изменя Решение за работата на Народното
събрание по време на извънредното положение,
обявено с Решение на Народното събрание
(ДВ, бр. 22 от 2020 г.), обн., ДВ, бр. 26 от
2020 г., както следва:
1. Точка 1 се изменя така:

„По време на извънредното положение,
обявено с Решение на Народното събрание от
13 март 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), Народното събрание провежда пленарни заседания
само по законопроекти и проекти на актове,
свързани с обявеното извънредно положение.
Парламентарният контрол в този период се
осъществява само с писмени отговори на
въпроси и питания.“
2. Точка 2 се изменя така:
„По време на извънредното положение
извънредни пленарни заседания се свикват
при условията и по реда на чл. 78 от Конституцията на Република България и чл. 46 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание.“
3. Точки 3 и 5 се отменят.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 26 март 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2702
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49
ОТ 23 МАРТ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за обществените
поръчки, приет с Постановление № 73 на
Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ,
бр. 28 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2017 г.
и бр. 17 от 2019 г.; попр., бр. 20 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 6 думите „условията и редът за възлагане“ се заменят с „възлагането“.
2. В т. 7 думите „обстоятелствата, които
се публикуват“ се заменят с „информацията,
която се публикува“.
3. В т. 8 думата „документи“ се заменя с
„информация“.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 думите „в срока за неговото изпълнение“ се заличават.
§ 3. В чл. 9а, ал. 2 думата „информация“
и запетаята след нея се заменят с „информацията в нея, както и“.
§ 4. В чл. 9д, ал. 1 думите „Възложителите
събират, обработват и предоставят“ се заменят
със „Събирането, обработването и предоставянето на“, а след думата „платформата“ се
добавя „се извършва“.
§ 5. Член 9е се изменя така:
„Чл. 9е. (1) При непланирано прекъсване
на функционирането на платформата или на
отделна нейна функционалност, необходима
за извършване на определени действия от
потребителите за повече от 30 минути през последните два часа на изтичане на преклузивен
срок за извършване на определено действие,
този срок изтича в първоначално определения
час в деня, следващ деня на възстановяване
работата на платформата. Когато този ден е
неприсъствен, се прилага чл. 28, ал. 3.
(2) В случаите по ал. 1, както и когато сроковете са изтекли по време на непланираното
прекъсване, платформата по чл. 39а, ал. 1
от ЗОП променя автоматично определените
срокове за:
1. получаване на оферти или заявления
за участие;
2. отваряне на оферти или заявления за
участие;
3. отваряне на ценовите оферти.
(3) В случаите по ал. 2 платформата променя по реда на ал. 1 най-ранния засегнат
срок, а следващите – съобразно първоначално
определената разлика между тях.
(4) Когато някой от променените срокове
по реда на ал. 3 изтича в неприсъствен ден,
платформата определя първия присъствен ден.
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(5) Когато в резултат на непланираното
прекъсване е засегнат срок за искане на
разяснения, възложителите са длъжни да
променят сроковете по ал. 2, т. 1 и 2 при
спазване на ал. 1.
(6) В случаите по ал. 1 най-късно на следващия ден след нейното възстановяване АОП
публикува съобщение за периода на прекъсването, както и списък на поръчките, чиито
срокове са променени от платформата, на
Портала за обществени поръчки, а ако това
е невъзможно – на интернет страницата на
Министерството на финансите.“
§ 6. В чл. 9ж, ал. 3, изречение първо думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“ и думата
„дейности“ се заменя с „действия“.
§ 7. В чл. 9к, ал. 2 думата „получателя“
се заменя с „лицето, определено за контакт
по поръчката“ и се създава изречение второ:
„Когато лицето за контакт е различно от възложителя или от представляващия кандидата,
участника и изпълнителя, за уведомен се
счита и възложителят, съответно кандидатът,
участникът и изпълнителят.“
§ 8. Наименованието на раздел IV на глава
трета „а“ се изменя така:
„Защита при подаване на заявления за
участие, оферти и проекти“.
§ 9. В чл. 9л се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „в т.ч.“ се заменят с „както и“;
б) в т. 3 думите „в т.ч. документите по
чл. 39, ал. 2“ и запетаята пред тях се заличават.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Не се криптират заявленията за участие
в квалификационната система и в динамичната
система за покупки. В случаите по чл. 104,
ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП ценовите предложения се криптират заедно с останалите
документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
а) в т. 1 след думата „заявления“ съюзът
„или“ се заменя със запетая;
б) в т. 2 думата „изпращането“ се заменя
с „получаването“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 10. В наименованието на раздел I на
глава четвърта накрая се поставя точка и се
добавя „Профил на купувача“.
§ 11. Член 11 се отменя.
§ 12. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Всяка обществена поръчка на стойност
по чл. 20, ал. 1 – 3 и 7 от ЗОП се публикува в
Регистъра на обществените поръчки, наричан
по-нататък „регистъра“, и в съответния профил на купувача и получава уникален номер,
който се състои от три части, както следва:“;
б) в т. 3 думите „електронната база от
данни“ се заменят с „платформата“.
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2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 навсякъде думите „орган за
обществени поръчки“ се заменят с „орган
за покупки“ и думата „вписват“ се заменя с
„публикуват и“.
§ 13. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по образци“ и запетаята
след тях се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по чл. 203, ал. 6 от ЗОП
спирането на процедурата се обявява чрез
функционалност на платформата, с която в
публичната преписка на поръчката се променя
автоматично нейният статус.“
§ 14. В чл. 16, ал. 2 думите „вписване в
регистъра“ се заменят с „публикуване“.
§ 15. В глава четвърта, раздел I се създава
чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) Документите по чл. 36, ал. 1 от
ЗОП се публикуват едновременно в регистъра
и на профила на купувача.
(2) С изключение на документите, чиито
срокове са определени в закона, останалите
документи по чл. 36, ал. 1 от ЗОП се публикуват в следните срокове:
1. решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 8 и
10 – 12 от ЗОП – в деня на изпращането им на
лицата, заявили интерес, на кандидатите или
на участниците, а когато не подлежат на изпращане – в тридневен срок от издаването им;
2. поканите по чл. 34, ал. 1 и чл. 191, ал. 1
от ЗОП и чл. 64, ал. 3 – в деня на изпращането
им на определените лица;
3. поканите по чл. 34, ал. 2 от ЗОП – в
деня на изпращането им до лицата, които са
заявили интерес за участие;
4. протоколите и докладите на комисиите
за провеждане на процедурите, съответно на
журито в конкурс за проект – в деня на изпращане на съответното решение по чл. 22,
ал. 1, т. 4 – 8, 10 и 11 от ЗОП, в зависимост
от вида и етапа на процедурата;
5. договорите за обществени поръчки и
рамковите споразумения, включително приложенията към тях – в деня на публикуване
на обявлението за възлагане на поръчка;
6. договорите за подизпълнение – в 30-дневен срок от получаването им;
7. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения – в деня на
публикуване на обявлението за изменение
на договор за обществена поръчка или на
рамково споразумение;
8. становищата на АОП по чл. 232, ал. 8,
чл. 233, ал. 4 и чл. 235, ал. 3 от ЗОП – в
срок 5 работни дни от получаването им от
възложителя.
(3) Поканите до изпълнителите по рамковото споразумение, решението по чл. 22, ал. 1,
т. 6 от ЗОП, както и докладите и протоколите
на комисиите се публикуват в регистъра и на
профила на купувача в деня на публикуване
на обявлението за възлагане на поръчка.
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(4) Информацията по чл. 44, ал. 3, т. 1 от
ЗОП се публикува на профила на купувача
в 5-дневен срок след приключването на пазарните консултации или на подготовката на
процедурата.“
§ 16. В чл. 20, ал. 1 след думите „Електронен подател“ се поставя запетая, добавя се
„предоставена от платформата“ и се поставя
запетая.
§ 17. Член 21 се отменя.
§ 18. Членове 23 и 24 се отменят.
§ 19. В чл. 27 думите „решението за откриване на процедура или на публикуване на
обява“ се заменят с „откриване възлагането
на поръчката“.
§ 20. В чл. 28, ал. 6 съюзът „или“ се заменя със запетая, а след думата „офертите“ се
добавя „или проектите“.
§ 21. В чл. 30 ал. 1 се изменя така:
„(1) При процедури за сключване на рамкови споразумения и възлагане на обществени
поръчки за доставка на лекарствени продук
ти по Закона за лекарствените продукти в
х у манната медицина или на медицинск и
изделия по Закона за медицинските изделия
чрез електронната платформа, поддържана от
Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, може да се допусне представяне на
оферти за една или повече от номенклатурите
в обособените позиции, включени в предмета
на обществената поръчка. Тази възможност се
посочва в обявлението, с което се оповестява
откриването на процедурата.“
§ 22. В чл. 33 ал. 3 се отменя.
§ 23. В чл. 35а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Срокът по ал. 1 се определя от възложителя и започва да тече от датата, определена
за краен срок за получаване на оферти.“
2. В ал. 3, изречение трето накрая се добавя
„на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП“.
§ 24. В чл. 40 ал. 3 се изменя така:
„(3) Възложителят може да изисква от
кандидатите или участниците при разглеждане на документите, свързани с участие в
обществена поръчка, информация относно
правно-организационната форма, под която
осъществяват дейността си, както и списък
на всички задължени лица по смисъла на
чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП.“
§ 25. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „т. 1 – 4“ се заменят с
„т. 2 – 4“.
2. В ал. 5 думите „представителната му
власт“ се заменят с „представителната власт
на упълномощеното лице“.
§ 26. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) Когато заявлението или офертата или
части от нея не се подават чрез платформата или чрез други електронни средства – в
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случаите по чл. 39а, ал. 5 и 6 от ЗОП, те се
представят в запечатана непрозрачна опаковка,
върху която се посочват:“;
б) в т. 1 думите „включително участниците в обединението, когато е приложимо“
се заличават.
2. В ал. 3 изречение второ се изменя така:
„При еднакви критерии за подбор на две или
повече обособени позиции възложителят може
да допусне документите по чл. 39, ал. 2 да се
представят общо, като тази възможност се
посочва в документацията за участие.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При открита процедура и публично състезание се представят документите по чл. 39,
ал. 2 и 3, като в случаите по ал. 2 ценовото
предложение се поставя в опаковката в отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани
ценови параметри“.“
4. Навсякъде в ал. 6 – 8 думите „чл. 39а,
ал. 5 – 7 от ЗОП“ се заменят с „ал. 2“.
5. Алинеи 9 и 10 се изменят така:
„(9) Когато мостри или макети се представят
след офертата, изпратена чрез платформата,
върху опаковката освен информацията по ал. 2
се посочва и номерът на офертата.
(10) Когато мострите или макетите са
представени преди офертата, която се подава чрез платформата, в офертата се посочва
вход ящи ят номер, с който мост рите или
макетите са регистрирани в деловодството
на възложителя, а когато са изпратени чрез
пощенска или друга куриерска услуга – номерът на пратката.“
§ 27. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 47, ал. 2 получените
оферти или заявления за участие за конкретна поръчка се завеждат в регистър, който
съдържа:“;
б) в т. 3 думите „в случаите по чл. 39а,
ал. 5 – 7 от ЗОП“ се заменят с „когато е
приложимо“.
2. В ал. 2 думите „чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП“
се заменят с „чл. 47, ал. 2“.
3. В ал. 6 думите „чл. 39а, ал. 5 – 7 от
ЗОП“ се заменят с „чл. 47, ал. 2“, а думите
„по чл. 51“ се заличават.
§ 28. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
„(1) Възложителят назначава комисия по
чл. 103, ал. 1 от ЗОП със заповед, в която
определя:“.
2. В ал. 5, т. 1 думата „заседанията“ се
заменя с „работата“.
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Членовете на комисията подписват
декларация за липсата на обстоятелства по
чл. 103, ал. 2 от ЗОП след узнаване на кандидатите или участниците.“
4. В ал. 9 т. 2 се изменя така:
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„2. е налице или в хода на процедурата е
възникнал конфликт на интереси.“
§ 29. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. При промяна в датата и часа на
отваряне на заявленията за участие или на
офертите кандидатите или участниците се
уведомяват чрез съобщение на платформата.
Когато заявленията за участие или офертите
не са получени чрез електронни средства,
уведомлението се публикува на профила на
купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.“
§ 30. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Заявления за участие, оферти или части
от тях, които не са получени чрез електронни
средства, се отварят на публично заседание
на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на
което могат да присъстват кандидатите или
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Председателят на комисията отваря по реда
на тяхното постъпване заявленията за участие
или офертите и оповестява наименованията на
кандидатите или участниците, включително
участниците в обединенията, когато е приложимо, както и съдържанието на заявленията
и офертите.
(2) Когато заявленията за участие или
офертите са полу чени чрез платформата,
след декриптирането им от председателя на
комисията в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на кандидатите
или участниците, включително участниците
в обединението, когато е приложимо, както и
информация за датата и часа на подаването.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4 думите „чл. 39а, ал. 5 – 7 от
ЗОП“ се заменят с „ал. 1“ и се създава изречение второ: „Комисията предлага по един
от присъстващите представители на другите
у частници да подпише предложението за
изпълнение на поръчката и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри“, с което
приключва публичната част от заседанието
на комисията.“
4. Алинеи 5 и 6 се отменят.
5. В ал. 8 думите „в деня на публикуването
му в профила на купувача“ се заличават.
§ 31. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията разглежда офертите на участниците, които отговарят на изискванията за
лично състояние и на критериите за подбор,
и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените условия.“
§ 32. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Комисията отваря ценовите предложения на участниците, чиито технически
предложения отговарят на изискванията на
възложителя.“
2. В ал. 2 думите „ценовото предложение“
се заменят с „ценовите предложения“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Най-малко 24 часа преди датата на отваряне на ценовите предложения участниците
се уведомяват за датата и часа на отварянето
чрез автоматично генерирани съобщения в
платформата. В този срок комисията изпраща
на участниците резултатите от оценяването на
техническите показатели чрез платформата,
когато е приложимо. Ценовите предложения по ал. 1 автоматично се визуализират
в публичната преписка на поръчката след
декриптиране от председателя на комисията.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
изречение първо се изменя така: „Когато
офертите не са получени чрез електронни
средства, комисията обявява чрез съобщение
в профила на купувача датата, часа и мястото
на отварянето на ценовите предложения не
по-късно от два работни дни преди датата на
тяхното отваряне.“
§ 33. В чл. 58 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато участниците не могат да бъдат
класирани в съответствие с ал. 2 или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази
цена се предлага в две или повече оферти,
изпълнителят се определя чрез платформата
на случаен принцип, а в случаите по чл. 54,
ал. 1 – чрез проведен от комисията жребий,
на който могат да присъстват представители
на участниците.“
§ 34. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 6 след думата „мостри“ запетаята и думата „снимки“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „мотивите за“ се заличават, а след думата „мнения“ се добавя
„както и“.
§ 35. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. (1) В случаите по чл. 104, ал. 2 и
чл. 181, ал. 2 от ЗОП председателят на комисията декриптира офертите, подадени през
платформата и отваря ценовите предложения
заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3,
т. 1. При оферти, подадени извън платформата:
1. председател ят на комиси ята отваря
офертите по реда на тяхното постъпване и
оповестява тяхното съдържание, включително
предложенията на участниците по съответните
показатели за оценка на офертите;
2. техническото и ценовото предложение на
всеки от участниците се подписват най-малко
от трима членове на комисията и се предлага
по един от присъстващите представители на
другите участници да ги подпише, с което
публичната част от заседанието приключва.
(2) Комисията определя изпълнител на
поръчката, като:
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1. разглежда представените оферти, оценява
съгласно избрания критерий за възлагане тези
от тях, които съответстват на предварително
обявените условия, и ги класира;
2. разглеж да док у ментите, свързани с
личното състояние и критериите за подбор,
на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки;
3. когато установи липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника.
(3) В срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът може да
представи нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена
информация.
(4) Комисията разглежда по реда на класиране на офертите документите, свързани с
личното състояние и критериите за подбор,
включително допълнително представените
по реда на ал. 3 до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние
и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място.
Не се разглеждат документите, свързани с
личното състояние и критериите за подбор
на останалите участници, чиито оферти са
класирани.“
§ 36. В чл. 65, ал. 2 в изречение първо
накрая се поставя запетая и се добавя „освен
в случаите по чл. 112, ал. 8 от ЗОП“.
§ 37. В чл. 68, ал. 1 думата „избор“ се заменя с „определяне“.
§ 38. В чл. 69, в основния текст думите
„следната информация“ се заличават.
§ 39. Член 74 се отменя.
§ 40. В чл. 77 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато възложителят е посочил, че
ще сключи рамково споразумение с повече
изпълнители и за някой от определените
за изпълнители е налице обстоятелство по
чл. 112а, ал. 2 от ЗОП, възложителят може да
покани следващия в класирането участник,
когато е приложимо.“
§ 41. В чл. 86, ал. 2 след думата „възражение“ се добавя „чрез платформата“.
§ 42. В чл. 87, т. 3 след думата „проект“ се
поставя запетая и се добавя „подадени извън
платформата“.
§ 43. В чл. 88, ал. 4 думите „който се
предава на възложителя заедно с цялата документация на конкурса“ и запетаята пред
тях се заличават.
§ 44. В чл. 89 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л. 1 накра я се добавя „съгласно
правилата по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП и
при спазване на изискванията, поставени от
възложителя“.
2. В ал. 2:
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а) в основния текст думите „В случаите по
чл. 39а, ал. 7 от ЗОП“ се заменят с „Когато“,
а след думата „него“ се добавя „не се подават
чрез платформата, те“;
б) в т. 1 думите „включително на участниците в обединението, когато е приложимо“ и
запетаята пред тях се заличават.
§ 45. В чл. 90 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Преди разглеждането на конкурсните
проекти от журито се осигурява тяхната анонимност от длъжностни лица, определени от
възложителя.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по чл. 89, ал. 1 длъжностните лица осигуряват анонимността на проектите
при спазване на правилата на платформата.
В случаите по чл. 89, ал. 2 длъжностните лица
отварят опаковките и проверяват за спазване
на изискванията по чл. 89, ал. 3, както и за
състоянието на конкурсните проекти.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Когато за някои от проектите се установи, че са във вид, който позволява да се
наруши анонимността им, длъжностните лица
ги предават на възложителя, придружени с
доклад, в който описват констатираните несъответствия, и предлагат проектите да не се
допускат до участие в процедурата.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) За всеки конкурсен проект се определя
уникален номер, който се присъжда на всички
получени документи и/или материали.“
5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7 и се изменят така:
„(6) Длъжностните лица съставят списък
на уникалните номера и на съответстващите
им имена на участниците. Списъкът се съхранява от длъжностните лица до обявяване
класирането на проектите.
(7) Документите и материалите по ал. 5
се предават на журито.“
§ 46. В чл. 91 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 3 – 6 се изменят така:
„(3) Резултатите от оценяването и класирането на проектите, както и въпросите по ал. 2
се отразяват в протокол, който се предава на
длъжностните лица.
(4) След предаване на протокола на журито се осигурява достъп до документите по
чл. 39, ал. 2 на участниците, чиито проекти
са класирани.“
(5) Журито разглежда документите по реда
на чл. 54, ал. 7 – 9 и 11 – 13, като обменът
на информация с участниците се осигурява
чрез длъжностните лица. При необходимост
може да се изясняват и въпросите по ал. 2.
За резултатите от действията журито съставя
протокол.
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(6) След приключване на работата си журито изготвя доклад, който съдържа:
1. състава на журито;
2. участниците в конкурса;
3. класираните проекти и участниците,
предложени за награждаване;
4. проектите, предложени да отпаднат от
участие, тъй като не отговарят на предварително обявените условия, когато е приложимо;
5. участниците, предложени за отстраняване, когато е приложимо;
6. мотивите за предложенията по т. 4 и 5.“
2. В ал. 7 думите „мотивите за“ се заличават.
§ 47. В чл. 92, ал. 6 думата „представя“ се
заменя с „подава“.
§ 48. Член 93 се изменя така:
„Чл. 93. Преди разглеждането на конкурсните проекти от журито се осигурява тяхната
анонимност при спазването на изискванията
по чл. 90.“
§ 49. Член 94 се изменя така:
„Чл. 94. (1) Журито разглежда и оценява
проектите по реда на чл. 91, ал. 1 – 3. Въп
росите по чл. 91, ал. 2 се изясняват след
класиране на проектите.
(2) Журито приключва работата си по реда
на чл. 91, ал. 6 и 7.“
§ 50. В чл. 96а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) При възлагане на поръчка участниците
подават чрез платформата документите по
чл. 39, ал. 2 и 3, които се криптират заедно.
(2) Когато при подаване на части от офертата
не се използва платформата, се прилага редът
по чл. 47, ал. 2, 9 и 10 и чл. 48, ал. 1, 2 и 6.“
2. В ал. 3 след думата „оферта“ се добавя
„се счита, че“.
§ 51. В чл. 97 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Оферти, получени чрез платформата,
се отварят по реда на чл. 54, ал. 2.
(4) Когато офертите не са получени чрез
електронни средства, комисията ги отваря по
реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези
действия могат да присъстват представители
на участниците. Техническото предложение на
всеки от участниците се подписва най-малко
от трима членове на комисията и се предлага
по един от присъстващите представители на
другите участници да го подпише, с което
публичната част от заседанието приключва.“
2. В ал. 5 след думата „информацията“ се
добавя „в ЕЕДОП“, думата „писмено“ се заличава, а след думата „участника“ се добавя
„чрез съобщение, изпратено на потребителския
профил на лицето, определено за контакт по
поръчката“.
§ 52. В чл. 98, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
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1. Точка 1 се изменя така:
„1. информация за определяне на прогнозната стойност;“.
2. В т. 5 след думата „процедурата“ съюзът
„и“ се заменя със запетая и се добавя „събирането на оферти с обява или поканата до
определени лица, както и с“.
§ 53. Член 99 се изменя така:
„Чл. 99. (1) Средният оборот по чл. 124,
ал. 2, т. 2 от ЗОП и средната стойност на
съвкупното производство по чл. 125, ал. 2,
т. 2 и чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗОП се определят
като средноаритметична стойност поотделно
за предходните три години и съответно за
изтеклите месеци на текущата година.
(2) Допустимият размер на доставките по
чл. 124, ал. 2, т. 2, чл. 125, ал. 2, т. 2 и чл. 126,
ал. 3, т. 2 от ЗОП се определя въз основа на
данни за:
1. предходните три приключили финансови години – от годишните финансови отчети;
2. текущата финансова година – от междинните счетоводни отчети, а когато няма
задължение за изготвяне на междинни отчети – от счетоводни регистри.
(3) Средният оборот по чл. 124, ал. 2, т. 2
от ЗОП се определя, като се сумират данните за трите последни финансови години и
полученият резултат се раздели на три, а за
периода от текущата година – средноаритметична стойност за изтеклите месеци.“
§ 54. Член 100 се отменя.
§ 55. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) В случаите на чл. 141, ал. 9 от ЗОП в
платформата по партидата на възложителя,
който използва квалификационна система,
създадена от друго лице, се обособява отделна
електронна преписка.
(3) Споразумението по чл. 141, ал. 9 от ЗОП
се публикува в преписките на квалификацион
ните системи на възложителите.“
§ 56. Член 102 се отменя.
§ 57. В чл. 106 ал. 7 и 8 се изменят така:
„(7) С подаването на оферта се счита, че
участниците се съгласяват с всички условия
на възложителя, в т.ч. с определения от него
срок на валидност на офертата и с проекта
на договор.
(8) Възлож ител ят може да изиск ва от
кандидатите или участниците при разглеждане на документите, свързани с участие в
обществена поръчка, информация относно
правно-организационната форма, под която
осъществяват дейността си, както и списък
на всички задължени лица по смисъла на
чл. 157, ал. 4 от ЗОП.“
§ 58. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

„(1) Агенцията по обществени поръчки осигурява чрез портала за обществени поръчки
пълен и неограничен достъп до списъка по
чл. 57, ал. 4 от ЗОП, който съдържа:
1. наименование на стопанския субект;
2. дата на публикуване на информацията;
3. информация за установените обстоятелства;
4. срок, за който се прилага основанието
за отстраняване.“
2. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) За включване в списъка възложителите
изпращат до АОП информация по образец,
който съдържа най-малко:“;
б) в т. 2 буква „в“ се изменя така:
„в) датата на влизането в сила на съдебното
или арбитражно решение.“
3. В ал. 3 думите „или на документа“ се
заличават.
4. В ал. 5 след думите „за което“ се добавя
„не са изпълнени условията за вписване и“.
5. Създава се ал. 6:
„(6) Информацията за всеки стопански субект, за когото се иска вписване, се изпраща
с отделен образец.“
§ 59. Член 114 се изменя така:
„Чл. 114. (1) С цел осигуряване на правилно
и ефективно прилагане на правилата за обществени поръчки изпълнителният директор
на АОП извършва мониторинг по чл. 229,
ал. 1, т. 14 от ЗОП, като събира и обобщава
информация за възлагане и изпълнение на
договорите за обществени поръчки.
(2) За целите на мониторинга по ал. 1 възложителите и компетентните органи изпращат
на АОП ежегодно до 1 март информация за
пред ходната ка лендарна година съгласно
приложение № 3.
(3) Изпълнителни ят директор на АОП
има право да изисква от възложителите и
от компетентните органи и допълнителна
информация, свързана с осъществяване на
мониторинга.
(4) Информацията по ал. 2 и 3 се изпраща
на хартиен и магнитен носител.
(5) На всеки три години АОП изготвя доклад, който включва резултатите от мониторинга. Докладът се изпраща на Европейската
комисия и се публикува на портала.
(6) Във връзка с резултатите от мониторинга
по чл. 229, ал. 1, т. 14 от ЗОП изпълнителният
директор на АОП може:
1. да издава общи методически указания;
2. да информира министъра на финансите
при установяване на необходимост от законодателни промени;
3. да сезира компетентните органи за извършване на контрол по спазване на законодателството по обществени поръчки;
4. да предприема други действия в рамките
на правомощията по чл. 229, ал. 1 от ЗОП.“
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§ 60. В чл. 116 думите „чл. 115“ се заменят
с „чл. 229, ал. 1, т. 2, букви „г“ – „е“ от ЗОП“.
§ 61. В чл. 121, ал. 1 думите „чл. 232, ал. 1
от ЗОП“ се заменят с „чл. 232 от ЗОП“.
§ 62. В чл. 123 ал. 2 се изменя така:
„(2) Вторият етап на предварителния контрол обхваща документите по чл. 232, ал. 3,
т. 2 от ЗОП, публикувани в регистъра.“
§ 63. В чл. 125 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В деня на публикуване на поканата
за потвърждаване на интерес възложителят
изпраща придружителното писмо по електронна поща до АОП, в което посочва номера
на процедурата в РОП, отбелязва номера на
предварителното становище и прилага мотиви
в случаите по чл. 232, ал. 7 от ЗОП.“
2. В ал. 2 думите „профила на купувача“
се заменят с „регистъра“.
3. В ал. 3 думата „поканата“ се заменя с
„писмото“.
§ 64. В чл. 126 след думата „становища“ се
добавя „по чл. 232, ал. 8 от ЗОП“.
§ 65. В чл. 132, изречение второ след думата „възложителя“ съюзът „и“ се заменя със
запетая, а накрая се добавя „и изпратените
доказателства“.
§ 66. В чл. 134 след думата „процедурата“
се добавя „или в писмото по чл. 117, ал. 1“.
§ 67. В чл. 135, ал. 3 накрая се добавя „по
електронна поща, подписани с електронен
подпис“.
§ 68. В чл. 138, ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 69. В чл. 140, ал. 1 т. 11 се изменя така:
„11. публикуване на документи в регистъра
и на профила на купувача.“
§ 70. Създава се приложение № 3 към
чл. 114, ал. 2:
„Приложение № 3
към чл. 114, ал. 2
Ч А С Т

А

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТ
СМЕТНАТА ПАЛАТА И АГЕНЦИЯТА ЗА
ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ
1. Брой на извършените проверки по Закона
за обществените поръчки и брой на проверените възложители по Закона за обществените
поръчки, в т.ч. брой на:
а) проверените публични възложители;
б) проверените секторни възложители.
2. Брой и обща стойност на проверените
процедури по Закона за обществените поръчки,
в т.ч. брой и обща стойност на проверените
процедури:
а) за възлагане на обществени поръчки
(извън областите отбрана и сигурност), които
са финансирани напълно или частично със
средства от ЕСИФ и които са обявени в ОВ
на ЕС;

ВЕСТНИК

БРОЙ 29

б) за възлагане на обществени поръчки
(извън областите отбрана и сигурност), които
са финансирани напълно или частично със
средства от ЕСИФ и които не са обявени в
ОВ на ЕС;
в) за възлагане на обществени поръчки
(извън областите отбрана и сигурност) без
финансиране от ЕСИФ, които са обявени в
ОВ на ЕС;
г) за възлагане на обществени поръчки
(извън областите отбрана и сигурност) без
финансиране от ЕСИФ, които не са обявени
в ОВ на ЕС;
д) за възлагане на обществени поръчки в
областите отбрана и сигурност.
3. Брой и обща стойност на проверените
възлагания чрез събиране на оферти с обява
или покана до определени лица, в т.ч. брой и
обща стойност на проверените възлагания на
обществени поръчки, финансирани от ЕСИФ.
4. Брой и обща стойност на проверените
договори за обществени поръчки, в т.ч. брой
и обща стойност на договорите за:
а) обществени поръчки (извън областите
отбрана и сигурност), които са финансирани
напълно или частично със средства от ЕСИФ
и които са обявени в ОВ на ЕС;
б) обществени поръчки (извън областите
отбрана и сигурност), които са финансирани
напълно или частично със средства от ЕСИФ
и които не са обявени в ОВ на ЕС;
в) обществени поръчки (извън областите
отбрана и сигурност) без финансиране от
ЕСИФ, които са обявени в ОВ на ЕС;
г) обществени поръчки (извън областите
отбрана и сигурност) без финансиране от
ЕСИФ, които не са обявени в ОВ на ЕС;
д) обществени поръчки в областите отбрана
и сигурност.
5. Брой на установените нарушения на:
а) Закона за обществените поръчки, в т.ч.
брой на нарушенията, свързани с неприлагане
на предвидения в закона ред за възлагане, и
брой на другите нарушения на закона;
б) Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки.
6. Брой на административните нарушения,
за които са съставени актове за установяване
на административни нарушения (АУАН), в
т.ч. брой на:
а) нарушенията, свързани с неприлагане
на предвидения в Закона за обществените
поръчки ред за възлагане;
б) нарушенията, свързани с условията на
обществената поръчка;
в) нарушенията, свързани с избора на
изпълнител;
г) процедурни нарушения, които не се
отразяват на избора на изпълнител;
д) нарушения, свързани със спазване на
изискванията за публичност;
е) други нарушения.
7. Брой на съставените АУАН:
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а) за нарушения на Закона за обществените
поръчки;
б) за нарушения на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
8. Брой на издадените наказателни постановления и общ размер на наложените с тях
административни наказания.
9. Брой на обжалваните наказателни постановления и общ размер на наложените с
тях административни наказания.
10. Брой на отменените наказателни постановления.
11. Брой на влезлите в сила наказателни
постановления и общ размер на наложените
с тях административни наказания.
12. Най-често срещаните причини за неправилно прилагане на нормативната уредба
в областта на обществените поръчки и/или
правна несигурност, евентуални структурни
или повтарящи се проблеми, както и конкретни нормативни разпоредби, създаващи
значителни проблеми при прилагането.
Ч А С Т

Б

ИНФОРМ А ЦИ Я, КОЯ ТО ПРЕДОС ТА ВЯ
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА Н А КОНКУРЕНЦИЯТА (КЗК)
1. Брой на депозираните жалби в КЗК във
връзка с обществени поръчки.
2. Брой на производствата, образувани по
повод депозирани в КЗК жалби във връзка
с обществени поръчки, в т.ч. разпределение
по вид на обжалвания акт, действия или бездействия на възложители.
3. Брой на жалбите, по които е отказано
образуване на производство пред КЗК.
4. Брой на разпорежданията за прекратяване на производството пред КЗК, в т.ч.
брой на прекратените производства поради
оттегляне на жалбата.
5. Брой на жалбите във връзка с обществени поръчки, по повод на които са образувани
преписки в КЗК, в т.ч. брой на жалбите във
връзка с процедури за:
а) обществени поръчки (извън областите
отбрана и сигурност), които са финансирани
напълно или частично със средства от ЕСИФ
и които са обявени в ОВ на ЕС;
б) обществени поръчки (извън областите
отбрана и сигурност), които са финансирани
напълно или частично със средства от ЕСИФ
и които не са обявени в ОВ на ЕС;
в) обществени поръчки (извън областите
отбрана и сигурност) без финансиране от
ЕСИФ, които са обявени в ОВ на ЕС;
г) обществени поръчки (извън областите
отбрана и сигурност) без финансиране от
ЕСИФ, които не са обявени в ОВ на ЕС;
д) обществени поръчки в областите отбрана
и сигурност.
6. Брой на решенията на КЗК по жалби,
касаещи обществени поръчки.
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7. Брой на решенията на КЗК, с които са
оставени без уважение жалбите, в т.ч. разпределение по вид на обжалвания акт, действия
или бездействия на възложители.
8. Брой на решенията на КЗК, с които са
отменени незаконосъобразни актове на възложителите, в т.ч. разпределение по вид на
обжалвания акт.
9. Брой на исканията за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“.
10. Брой на наложените временни мерки.
11. Брой на исканията за допускане на
предварително изпълнение.
12. Брой на определенията, с които е допуснато предварително изпълнение.
13. Брой на решенията, с които са наложени
имуществени санкции:
а) на основание чл. 215, ал. 5 от Закона за
обществените поръчки;
б) на основание чл. 215, ал. 6 от Закона за
обществените поръчки.
14. Общ размер на наложените имуществени санкции (в левове).
15. Средна продължителност на производствата пред КЗК.
16. Брой на обжалваните пред Върховния
административен съд актове на КЗК, свързани
с обществени поръчки, в т.ч. разпределение
по вид на обжалвания акт.
17. Предприети действия и/или механизми
във връзка с превенция, идентифициране и
противодействие на тръжните манипулации,
брой на образуваните производства за установяване на евентуално нарушение, свързано
със споразумения, решения или съгласувани
практики във връзка с обществени поръчки,
и брой на издадените от КЗК актове във
връзка с това (в т.ч. разпределението им по
вид на акта).
18. Често повтарящи се проблеми при
прилагането на нормативната уредба относно
обществените поръчки, както и конкретни
нормативни разпоредби, създаващи значителни проблеми при прилагането.
Ч А С Т

В

ИНФОРМ А ЦИ Я, КОЯТО ПРЕДОС ТА ВЯ
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
(ВАС)
1. Брой на получените във ВАС жалби
срещу актове на КЗК във връзка с обществени поръчки (в т.ч. разпределение по вид на
обжалвания акт, както и в зависимост от това
дали обжалваният акт на КЗК е в полза на
възложителя, или в полза на жалбоподателя).
2. Брой на образуваните пред ВАС производства по глава двадесет и седма от Закона
за обществените поръчки.
3. Брой на процедурите за възлагане на
обществени поръчки, във връзка с които са
образувани производства по глава двадесет
и седма от Закона за обществените поръчки
пред ВАС.
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4. Брой на издадените актове на ВАС, във
връзка с които са образувани производства по
глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки, в т.ч. разпределение според
вида на акта.
5. Средна продължителност на производствата по глава двадесет и седма от Закона
за обществените поръчки пред ВАС.
6. Често срещани причини за неправилно
прилагане на нормативната уредба в областта
на обществените поръчки и/или правна несигурност, евентуални структурни или повтарящи
се проблеми, както и конкретни нормативни
разпоредби, създаващи значителни проблеми
при прилагането.
Ч А С Т

Г

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТ
ОРГАНИТЕ ПО ЧЛ. 9, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ
ЕВРОПЕЙСК ИТЕ СТРУ КТ У РНИ И ИН
ВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
1. Брой на проверените обществени поръчки, в т.ч. брой на:
а) обществените поръчки, които са обявени
в ОВ на ЕС;
б) обществените поръчки, които не са
обявени в ОВ на ЕС.
2. Брой обществени поръчки с нередности,
свързани с възлагането и/или изпълнението
на обществени поръчки.
3. Брой на нередностите, свързани с възлагането и/или изпълнението на обществени
поръчки, в т.ч. брой на нередностите, свързани
със съмнения за измама, както и разпределение по типове нередности:
3.1. липса на публикуване на обявление
за обществена поръчка или неоснователно
директно възлагане;
3.2. изкуствено разделяне на обществени
поръчки за строителство/услуги/доставки
на части;
3.3. липса на обосновка за неразделяне на
предмета на поръчката на обособени позиции;
3.4. незаконосъобразни срокове за получаване на оферти или за получаване на заявления за участие или липса на удължаване на
обявените срокове за получаване на оферти
при съществени изменения на условията по
обществената поръчка;
3.5. недостатъчен срок за достъп до док у ментаци ята за общест вена поръчка за
потенциалните у частници/кандидати или
незаконосъобразни ограничения на достъпа
до документацията за обществената поръчка;
3.6. липса на публикуване на удължените
срокове за получаване на оферти/заявления за
участие или липса на удължаване на сроковете
за получаване на оферти/заявления за участие;
3.7. незаконосъобразен избор на състезателна процедура с договаряне или на състезателен диалог;
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3.8. нарушение на правилата при използване на специфични техники и инструменти за
възлагане на поръчки (рамкови споразумения,
динамични системи за покупки, електронни
търгове, електронни каталози, централизирано
възлагане);
3.9. липса на публикуване в обявлението за
обществена поръчка на критериите за подбор
и/или възлагане (и/или тяхната тежест) или
на условията за изпълнение на поръчката, или
техническите спецификации/липса на достатъчно описание на критериите за възлагане
или тяхната тежест/липса на предоставяне/
публикуване на разяснения/допълнителна
информация;
3.10. използване на основания за отстраняване, критерии за подбор, критерии за
възлагане или условия за изпълнение на
поръчката, или технически спецификации,
които са дискриминационни на базата на
необосновани национални, регионални или
местни изисквания;
3.11. използване на основания за отстраняване, критерии за подбор, критерии за възлагане или условия за изпълнение на поръчката,
или технически спецификации, които не са
дискриминационни по смисъла на т. 3.10,
но ограничават достъпа на кандидатите или
участниците;
3.12. недостатъчно или неточно определяне
на предмета на поръчката;
3.13. необосновано ограничение на възможността за използване на подизпълнители;
3.14. критериите за подбор или техническите
спецификации са променени след отварянето
на офертите или са приложени неправилно;
3.15. оценка на офертите чрез неправомерно
използване на критерии или използване на
допълнителни непубликувани критерии за
подбор или възлагане;
3.16. недостатъчна одитна следа за възлагане
на обществената поръчка;
3.17. преговори в хода на процедурата за
възлагане на обществена поръчка, включително изменение на офертата на избрания
изпълнител;
3.18. незаконосъобразно участие на кандидат или участник в предварителните действия
на възложителя по подготовката на процедурата (пазарни консултации и външно участие
в подготовката на документацията), който е
определен за изпълнител;
3.19. съществено изменение на условията в
обявлението за обществена поръчка и/или в
документацията при състезателна процедура
с договаряне;
3.20. незаконосъобразно отстраняване на
необичайно благоприятни оферти;
3.21. конфликт на интереси с въздействие
върху резултата от процедурата за възлагане
на обществена поръчка;
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3.22. участие в процедура за обществена
поръчка при условията на споразумение с други лица с цел предотвратяване, ограничаване
или нарушаване на конкуренцията;
3.23. незаконосъобразни изменени я на
договора за обществена поръчка.
4. Брой и общ размер на финансовите
корекции във връзка с нередности при обществени поръчки:
а) с прогнозна стойност над праговете
на ЕС;
б) с прогнозна стойност под праговете
на ЕС.
5. Заложени цели относно възлагане на
иновативни обществени поръчки и дейности
за изграждане на капацитет в тази област
(обучение, насоки и т.н.) – информацията се
предоставя от управляващите органи, когато
е приложимо.
6. Основни предизвикателства, свързани с
възлагане на иновативни обществени поръчки,
мерки за тяхното преодоляване и постигнатите
резултати – информацията се предоставя от
управляващите органи, когато е приложимо.
7. Често повтарящи се проблеми при прилагането на нормативната уредба относно
обществените поръчки, както и конкретни
нормативни разпоредби, създаващи значителни проблеми при прилагането.
Ч А С Т

Д

ИНФОРМ А ЦИ Я, КОЯ ТО ПРЕДОС ТА ВЯ
КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
1. Правна рамка, свързана с предотвратяването, откриването и адекватното докладване
на нередности, включително измами, корупция
и конфликт на интереси при обществените
поръчки.
2. Определение за конфликт на интереси
в националното законодателство и съответствието му с определението, съдържащо се в
чл. 24 от Директива 2014/24/ЕС и съответно
чл. 42 от Директива 2014/25/ЕС.
3. Предприети действия и/или механизми
във връзка с превенцията, установяването и
подходящото докладване на измами, корупция
и конфликт на интереси при обществените
поръчки, включително начина на прилагане
на тези действия и/или механизми и техните
цели, както и съществуващи институционални
договорености.
4. Брой на получените сигнали за измами,
корупция или конфликт на интереси при възлагането и/или изпълнението на обществени
поръчки.
5. Брой на образуваните производства по
твърдения за осъществен конфликт на интереси
във връзка с обществени поръчки.
6. Брой на установените случаи на конфликт
на интереси във връзка с обществени поръчки.
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Ч А С Т

Е

ИНФОРМ А ЦИ Я, КОЯТО ПРЕДОС ТА ВЯ
ДИРЕКЦИЯ „ЗАЩИТА НА ФИНАНСОВИТЕ
ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“
(АФКОС) В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТ
РЕШНИТЕ РАБОТИ
1. Брой на получените в дирекция АФКОС
сигнали за нередности, свързани с възлагането
и/или изпълнението на обществени поръчки,
в т.ч. брой на сигналите за измами, корупция
или конфликт на интереси.
2. Брой на прик лючените проверки за
идентифициране на нередности, свързани с
възлагането и/или изпълнението на обществени поръчки, и брой на идентифицираните
нередности, в т.ч. брой на идентифицираните
нередности, касаещи измами, корупция или
конфликт на интереси.
3. Предприети действия и/или механиз
ми във връзка с превенция, установяване и
подходящо докладване на измами, корупция
и конфликт на интереси при обществените
поръчки.
4. Често срещани причини за неправилно
прилагане на нормативната уредба в областта
на обществените поръчки и/или правна несигурност, евентуални структурни или повтарящи
се проблеми, както и конкретни нормативни
разпоредби, създаващи значителни проблеми
при прилагането.
Ч А С Т

Ж

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТ
ЦЕНТРАЛНИТЕ ОРГАНИ ЗА ПОКУПКИ
ПО ЧЛ. 96, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
1. Мерки, насочени към участие на малки
и средни предприятия (МСП), новосъздадени
стопански субекти и на стопански субекти,
които се стремят да разширят своята дейност,
в процедурите за възлагане на обществени
поръчки.
2. Данни, свързани с участието на МСП в
процедурите за възлагане на обществени поръчки, в т.ч. общ брой на подадените оферти
и брой на офертите, подадени от МСП, брой
и обща стойност на договорите за обществени
поръчки, възложени на МСП.
3. Мерки, осигуряващи навременни плащания по обществени поръчки, особено по
отношение на МСП, както и такива, касаещи
плащанията към подизпълнители.
4. Евентуални структурни или повтарящи
се проблеми, както и конкретни нормативни
разпоредби, създаващи значителни проблеми
при прилагането.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 71. Това постановление се прилага и при
довършване на поръчки, открити на платформата в периода от 1 януари до 1 април 2020 г.
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§ 72. Постановлението влиза в сила от
1 април 2020 г. с изключение на § 33, който
влиза в сила от 1 януари 2021 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2657

РЕШЕНИЕ № 197
ОТ 24 МАРТ 2020 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Буните“, община
Варна, област Варна
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и 3
и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604
на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на минимални критерии за комплексна
оценка на офертите при провеждане на конкурс за определяне на концесионер на морски
плаж (необн.), изменено с Решение № 682 на
Министерския съвет от 2019 г., и мотивиран
доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процеду ра за възлагане на
концесия на обект, изключителна държавна
собственост – морски плаж „Буните“, община Варна, област Варна, наричан по-нататък
„обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж
„Буните“ с обща площ 18 021 кв. м, част от крайбрежната плажна ивица, индивидуализирана
като „Буните – Запад“ и „Буните – Изток“.
Частта от морски плаж „Буните“, индивидуализирана като „Буните – Запад“, е с обща
площ в размер 14 690 кв. м, съставлява поземлен имот с идентификатор 10135.2536.185 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на землището на гр. Варна, район Приморски, община Варна, област Варна, одобр ени
със Заповед № РД-18-92 от 14.10.2008 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, и е определена съгласно данните в Акт за изключителна
държавна собственост № 1509/11.05.2015 г. и
специализираната карта и регистър за обект:
Морски плаж № 27 – 10135.2536.185 „Буните“,
приета с Протокол № 5 от 12 – 13.02.2013 г.
на Комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от
16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри
на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
(ЗУЧК).
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Частта от морски плаж „Буните“, индивидуализирана като „Буните – Изток“, е с
обща площ в размер 3331 кв. м, съставлява
поземлен имот с идентификатор 10135.2536.188
по кадаст ралната карта и кадаст ралните
регистри на землището на гр. Варна, район
Приморски, община Варна, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92 от 14.10.2008 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, и е определена съгласно данните в Акт за изключителна
държавна собственост № 1508/11.05.2015 г. и
специализираната карта и регистър за обект:
Морски плаж № 26 – 10135.2536.188 „Буните“,
приета с Протокол № 5 от 12 – 13.02.2013 г.
на Комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от
16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри
на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването
и ползването на плажните услуги от хората
с увреждания.
Активната плажна площ на морски плаж
„Буните“ е с размер 17 767 кв. м, като частта
от морски плаж „Буните“, индивидуализирана
като „Буните – Запад“, е с активна плажна
площ в размер 14 690 кв. м, с точки, определящи активната плажна площ, от № 1 до
№ 42 в Координатна система „Българска
геодезическа система 2005“, а частта от морски плаж „Буните“, индивидуализирана като
„Буните – Изток“, е с активна плажна площ
в размер 3077 кв. м, с точки, определящи
активната плажна площ, от № 1 до № 29 в
Координатна система „Българска геодезическа
система 2005“.
1.3. В активната плажна площ на частта
от морски плаж „Буните“, индивидуализирана като „Буните – Изток“, не са включени:
площта на каменист плаж в размер 192 кв. м,
площта, заета от обекти на инфраструктурата,
в размер 62 кв. м, представляващи асфалтова настилка с площ в размер 48,89 кв. м и
подпорна стена в източния край на плажа с
площ в размер 13,11 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 459 м, от които дължината на
бреговата линия на частта от морски плаж
„Буните“, индивидуализирана като „Буните – Запад“, е в размер 326 м, с точки по границите, определящи общата площ на морския
плаж, от № 1 до № 42 в Координатна система
„Българска геодезическа система 2005“, а
дължината на бреговата линия на частта от
морски плаж „Буните“, индивидуализирана
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като „Буните – Изток“, е в размер 133 м и
с точки по границите, определящи общата
площ на морския плаж, от № 1 до № 19 в
Координатна система „Българска геодезическа
система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския плаж.
1.6. Към обекта на концесията се включват
следните принадлежности, които се определят
с концесионния договор или с допълнително
споразумение към него:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения, които
са поставени и които ще бъдат поставени
върху обекта на концесията от концесионера,
необходими за здравното и медицинското
обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, за осигуряване на водното спасяване,
за обезопасяване на прилежащата акватория,
за спортно-развлекателна дейност и заведения
за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. всяка друга самостоятелна вещ, коя
то осигурява безпрепятствено, нормално и
безопасно функциониране на обекта на концесията или на предоставянето на услугите,
предмет на концесията, извън посочените
принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извършва
задължителните дейности по ЗУЧК, наричани
по-нататък „задължителни дейности“, и да
предоставя плажни услуги при условията и по
реда на концесионния договор срещу правото
му да получава приходи от потребителите на
услугите или от трети лица и задължението
му да заплаща концесионно възнаграждение
към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
мрежи, елементи и съоръжения на техничес
ката инфраструктура по т. 1.6.2.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и на други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
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3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор
и срокът на концесията не може да се продължава, освен ако действащото законодателство
го позволява.
6. Концесионният договор влиза в сила един
месец след сключването му, при положение
че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните
с тях разходи се осигуряват със средства на
концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. равностойност като достъп до морето на зоната на активната плажна площ,
предназначена за свободно разполагане на
плажни принадлежности от страна на посетителите, със зоните, в които концесионерът
е разположил плажни принадлежности за
възмездно предоставяне на посетителите на
морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесията съгласно действащото законодателство и
концесионния договор;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
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8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. извършването на услугите по т. 3.1 –
3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесия на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти
и съоръжения, като при необходимост ги
свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки или да осигури по друг
начин функционирането на преместваемите
обекти и съоръжения съгласно действащото
законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действащото законодателство, като това задължение
следва да се конкретизира в концесионния
договор;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности, предмет на концесията, представлява инвестиционно предложение, попадащо в
обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда
и/или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор и нормативната уредба;
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8.2.8. да постави и да осигури функционирането на обектите и съоръженията, необходими
за изпълнение на условията по т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годишното
концесионно възнаграждение и за добро изпълнение на задълженията по концесионния
договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство
и/или поставянето на неодобрени преместваеми обекти и съоръжения върху обекта на
концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, да увредят или да доведат
до промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с концесионния договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
концесионния договор на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия
и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
министъра на туризма:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
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принадлежности“ обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията
и приращенията върху обекта на концесията
или принадлежностите му, които са публична държавна собственост, в съответствие с
действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч., но не само, на
цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3, без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.3.9.3. плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера след прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
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9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията, включително прилежащата на
морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка календарна година от действието на концесионния договор концесионерът представя и поддържа при условия и по
ред, определени с концесионния договор,
потвърдени безусловни неотменяеми банкови
гаранции, издадени от финансови институции, определени по съгласие на страните,
както следва:
10.1.1. за периода от влизането в сила на
концесионния договор до края на същата
календарна година концесионерът представя
банкова гаранция за цялостно изпълнение
на концесионния договор в размер, равен на
размера на предложеното от него концесионно възнаграждение с включен данък върху
добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка календарна година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение – в размер, равен
на размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите задължения по концесионния договор – в
размер 50 сто от размера на концесионното
възнаграждение, което е дължимо в предходната календарна година с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите гаранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо размера на последното дължимо
концесионно възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
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11. Концесионерът извършва п лащане
на годишни концесионни възнаграждения с
ДДС, дължими за всяка година от срока на
концесията, без гратисен период при условия
и по ред, определени с концесионния договор, и платими по банков път. За срока на
концесията концесионерът дължи 20 годишни
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 26 799,40 лв.
без ДДС, определено съгласно методика,
приета от Министерския съвет, въз основа
на база за изчисляване в левове и на размер
на отчисления от базата 2,20 на сто.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не може
да бъде по-малък от 2,20 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнаграждение се определя съгласно офертата на участника, определен за концесионер, в размер не
по-малък от минималния размер по т. 11.1.
Концесионерът заплаща годишните концесионни възнаграждения с ДДС, както следва:
11.3.1. първото годишно концесионно възнаграждение се заплаща на една вноска в
срок до един месец от влизането в сила на
концесионни я договор; първото годишно
концесионно въ знаг ра ж дение обезпечава
периода от датата на влизането в сила на
концесионния договор до края на същата
календарна година и за периода от 1 януари
на последната календарна година, през която
концесионният договор е в сила, до датата на
изтичането срока на договора;
11.3.2. за всяка пълна календарна година
(от 1 януари до 31 декември) от срока на
концесията концесионерът заплаща годишно
концесионно възнаграждение с ДДС на две
равни вноски в срокове, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към концесионния
договор – неразделна част от него, се изготвя справка за всяко дължимо концесионно
възнаграждение по години и сроковете за
заплащане на вноските по т. 11.3.2.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
12.4. При извърш ва не т о на дей нос т и,
свързани с обекта на концесията, да спазва
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
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13. В документацията за концесията следва
да бъде включена клауза за преразглеждане с
предвидена възможност за изменения, без да
се променя предметът на концесията.
14. За всяка година от срока на концесия
та концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна собственост, стават собственост на държавата от
момента на възникването им, а собствеността
върху приращенията и подобренията на обекта
на концесията или върху негова принадлежност, които са частна държавна собственост,
се урежда с концесионния договор.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подоб
рение на обекта на концесията.
15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2
към съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквания, свързани с националната сигурност и
отбраната на страната. При промяна на това
обстоятелство страните по концесионния
договор следва да сключат допълнително
споразумение по реда на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс
за извършване на усл у гите – предмет на
концесията.
18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007
и/или ISO 45001:2018, и ISO 13009:2015 с обхват
за морски плажове, в противен случай не се
допуска до участие в процедурата.
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18.2. Всеки участник следва да предостави
доказателства за осигуряването или наличието
и за произхода на средствата, необходими за
изпълнение на предложената от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 40 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на 1 чадър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
19.3. Предложение за инвестиции, свързани
с организация на целогодишно санитарнохигиенно поддържане на морския плаж – с
относителна тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 13 399,70 лв. под формата
на внесен депозит или банкова гаранция,
платима съгласно условията, посочени в документацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
22. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2672

РЕШЕНИЕ № 198
ОТ 24 МАРТ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски плаж
„Гра дина – центра лен“ – част 2, община
Созопол, област Бургас
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8о,
ал. 1 и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, Решение № 767 на Министерския
съвет от 2019 г. за откриване на процедура
за възлагане на концесия за морски плаж
„Градина – централен“ – част 2, намиращ се
в община Созопол, област Бургас (ДВ, бр. 100
от 2019 г.), проведена на 6 февруари 2020 г.
открита процедура, протокол за резултатите
от проведената процедура на комисията за
организацията и провеждането на откритата
процедура за възлагане на концесия, назначена със Заповед № Р-1 от 3 януари 2020 г.
на министър-председателя на Република България, доклад за резултатите от проведената
процедура на председателя на комисията за
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организацията и провеждането на откритата
процедура за възлагане на концесия и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил участник в откритата процедура за възлагане на концесия
за обект – изключителна държавна собственост – морски плаж „Градина – централен“ –
час т 2 , нам и ра щ се в общ и на Созопол,
област Бургас, и за концесионер на морския плаж – „Алфа Дилеа“ – ООД, с ЕИК:
130433916.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира
условията на концесията и задълженията на
концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното
възнаграждение за морските плажове – обекти
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 277
на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88
от 2019 г.), съгласно предложения от „Алфа
Дилеа“ – ООД, размер на отчисленията от
базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение (роялти), равен на
11,70 на сто.
2.2. За целия срок на концесионния договор
предложените цена за един чадър в размер
до 8 лв. с данък върху добавената стойност
(ДДС) при ставка 20 на сто и за един шезлонг
в размер до 8 лв. с ДДС при ставка 20 на сто,
без да се увеличават за срока на концесията.
2.3. Предложение за инвестиции за мерки
относно опазването на околната среда, дюните
и защитените територии на морския плаж в
размер 108 228 лв. с ДДС.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Алфа Дилеа“ – ООД, в едномесечен срок от
влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнението на концесионния договор, да
организира контрола по изпълнението на
концесионния договор, както и да предявява
вземанията на концедента по съдебен ред и
да представлява държавата по дела, свързани
с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 767 на
Министерския съвет от 2019 г. и подадената
от „Алфа Дилеа“ – ООД, оферта за участие в
процедурата за възлагане на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по
т. 4 спечелилият процедурата за възлагане
на концесия участник губи гаранцията за
участие в откритата процедура за възлагане
на концесия.
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6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда на
глава шеста на Закона за концесиите пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2673

РЕШЕНИЕ № 199
ОТ 24 МАРТ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски плаж
„Елените“, община Несебър, област Бургас
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3 и чл. 8о,
ал. 1 и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, Решение № 769 на Министерския
съвет от 2019 г. за откриване на процедура
за възлагане на концесия за морски плаж
„Елените“, община Несебър, област Бургас
(ДВ, 100 от 2019 г.), проведена на 14 февруари 2020 г. открита процедура, протокол за
резултатите от проведената процедура на
комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на
концесия, назначена със Заповед № Р-2 от
3 януари 2020 г. на министър-председателя на
Република България, доклад за резултатите
от проведената процедура на председателя на
комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на
концесия и мотивиран доклад на министъра
на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил участник в откритата процедура за възлагане на концесия
за обект – изключителна държавна собственост – морски плаж, с общо наименование „Елените“, община Несебър, област Бургас, включващ морски плаж „Елените 1“, морски плаж
„Елените 2“, морски плаж „Елените – изток 1“
и част от морски плаж „Елените – изток 2“,
и за концесионер на морския плаж – „Мирикал“ – ЕООД, с ЕИК: 130530653.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира
условията на концесията и задълженията на
концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методиката за определяне
на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското
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крайбрежие, приета с Постановление № 277
на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88
от 2019 г.), съгласно предложения от „Мирикал“ – ЕООД, размер на отчисленията от
базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение (роялти), равен
на 10,80 на сто.
2.2. За целия срок на концесионния договор предложените цена за един чадър в
размер до 10 лв. с данък върху добавената
стойност (ДДС) при ставка 20 на сто и за
един шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС при
ставка 20 на сто, без да се увеличават за
срока на концесията.
2.3. Предложение за инвестиции за организация на спортно-развлекателни дейности
на морск и я пла ж в размер 179 568 лв. с
включен ДДС.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Мирикал“ – ЕООД, в едномесечен срок от
влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнението на концесионния договор, да
организира контрола по изпълнението на
концесионния договор, както и да предявява
вземанията на концедента по съдебен ред и
да представлява държавата по дела, свързани
с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 769 на
Министерския съвет от 2019 г. и подадената
от „Мирикал“ – ЕООД, оферта за участие в
процедурата за възлагане на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по
т. 4 спечелилият процедурата за възлагане
на концесия участник губи гаранцията за
участие в откритата процедура за възлагане
на концесия.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда
на глава шеста от Закона за концесиите пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2674

РЕШЕНИЕ № 200
ОТ 24 МАРТ 2020 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Панорама – север“,
община Варна, област Варна
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпо-
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редби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и 3
и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604
на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на минимални критерии за комплексна
оценка на офертите при провеждане на конкурс за определяне на концесионер на морски
плаж (необн.), изменено с Решение № 682 на
Министерския съвет от 2019 г., и мотивиран
доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процеду ра за възлагане на
концесия на обект, изключителна държавна
собственост – морски плаж „Панорама – север“, община Варна, област Варна, наричан
по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж „Панорама – север“, обособена част от
крайбрежната плажна ивица с обща площ
6105 кв. м, съставляващ поземлен имот с
идентификатор 10135.513.685 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землището
на гр. Варна, район Приморски, к.к. „Златни
пясъци“, община Варна, област Варна, одоб
рени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, изменени
със Заповед № КД-14-03-3491/28.12.2011 г. на
началника на Службата по геодезия, карто
графия и кадастър – Варна, индивидуализиран
съгласно данните в Акт за изключителна
държавна собственост № 1336/5.02.2013 г. и
специализираната карта и регистър на морски
плаж „Панорама“, приета с протокол № 7 от
12.10.2011 г. на комисията по чл. 18 от Наредба
№ 1 от 16 септември 2008 г. за създаването
и поддържането на специализираните карти
и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлеж ности, свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и
ползването на плажните услуги от хората с
увреждания и е с размер 5612 кв. м и с точки,
определящи активната плажна площ, от № 1
до № 81 в Координатна система „Българска
геодезическа система 2005“.
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1.3. В активната плажна площ на морски
плаж „Панорама – север“ не са включени:
площта, заета от затревени площи, в размер
493 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 329 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж,
от № 1 до № 59 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския плаж.
1.6. Към обекта на концесията се включват
следните принадлежности, които се определят
с концесионния договор или с допълнително
споразумение към него:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения, които
са поставени и които ще бъдат поставени
върху обекта на концесията от концесионера,
необходими за здравното и медицинското
обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, за осигуряване на водното спасяване,
за обезопасяване на прилежащата акватория,
за спортно-развлекателна дейност и заведения
за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. всяка друга самостоятелна вещ, коя
то осигурява безпрепятствено, нормално и
безопасно функциониране на обекта на концесията или на предоставянето на услугите,
предмет на концесията, извън посочените
принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извършва задължителните дейности по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
наричани по-нататък „задължителни дейности“ и да предоставя плажни услуги при
условията и по реда на концесионния договор
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица
и задължението му да заплаща концесионно
възнаграждение към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
мрежи, елементи и съоръжения на техничес
ката инфраструктура по т. 1.6.2.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
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могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор
и срокът на концесията не може да се продължава, освен ако действащото законодателство
го позволява.
6. Концесионният договор влиза в сила един
месец след сключването му, при положение
че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните
с тях разходи се осигуряват със средства на
концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. равностойност като достъп до морето на зоната на активната плажна площ,
предназначена за свободно разполагане на
плажни принадлежности от страна на посетителите, със зоните, в които концесионерът
е разположил плажни принадлежности за
възмездно предоставяне на посетителите на
морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесията съгласно действащото законодателство и
концесионния договор;
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7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти
и съоръжения, като при необходимост ги
свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки или да осигури по друг
начин функционирането на преместваемите
обекти и съоръжения съгласно действащото
законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действащото законодателство, като това задължение следва се конкретизира в концесионния
договор;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, представлява инвестиционно предложение, попадащо
в обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда, и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда
и/или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните
от дейността отпадъчни води и да осигури
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отвеждането им до съществуваща канализационна система при недопускане изтичането на отпадъчни води и замърсяване на
околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор и нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на обектите и съоръженията, необходими
за изпълнение на условията по т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годишното
концесионно възнаграждение и за добро изпълнение на задълженията по концесионния
договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство
и/или поставянето на неодобрени преместваеми обекти и съоръжения върху обекта на
концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, да увредят или да доведат
до промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с концесионния договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
концесионния договор на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия
и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
министъра на туризма:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
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8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери,
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера;
8.2.22. да спазва изискванията на защитена
зона за опазване на дивите птици BG0002082
„Батова“.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията
и приращенията върху обекта на концесията
или принадлежностите му, които са публична държавна собственост, в съответствие с
действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч., но не само, на
цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3, без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
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8.3.9.3 плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията, включително прилежащата на
морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка календарна година от действието на концесионния договор концесионерът
представя и поддържа при условия и по ред,
определени с концесионния договор, потвърдени безусловни неотменяеми банкови гаранции,
издадени от финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за периода от влизането в сила на
договора до края на същата календарна година
концесионерът представя банкова гаранция за
цялостно изпълнение на договора в размер,
равен на размера на предложеното от него
концесионно възнаграждение с включен данък
върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка пълна календарна година
от срока на концесията гаранциите по т. 10.1
са, както следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение – в размер, равен
на размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите
задължения по договора – в размер 50 на сто
от размера на концесионно възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС.
10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите гаранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо размера на последното дължимо
концесионно възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
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и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва п лащане
на годишни концесионни възнаграждения с
ДДС, дължими за всяка година от срока на
концесията без гратисен период, при условия
и по ред, определени с концесионния договор, и платими по банков път. За срока на
концесията концесионерът дължи 20 годишни
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 9413,98 лв.,
определено съгласно методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на база за
изчисляване в левове и на размер на отчисления от базата 8,60 на сто.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не може
да бъде по-малък от 8,60 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнаграждение се определ я съгласно офертата на
участника, определен за концесионер, в размер, не по-малък от минималния размер по
т. 11.1. Концесионерът заплаща годишните
концесионн и възнаграждения с ДДС, както
следва:
11.3.1. първото годишно концесионно възнаграждение се заплаща на една вноска в
срок до един месец от влизането в сила на
концесионния договор; първото годишно концесионно възнаграждение обезпечава периода
от датата на влизането в сила на концесионния
договор до края на същата календарна година
и за периода от 1 януари на последната календарна година, през която концесионният
договор е в сила, до датата на изтичането на
срока на договора;
11.3.2. за всяка пълна календарна година
(от 1 януари до 31 декември) от срока на
концесията концесионерът заплаща годишно
концесионно възнаграждение с ДДС на две
равни вноски в срокове, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към концесионния
договор, неразделна част от него, се изготвя справка за всяко дължимо концесионно
възнаграждение по години и сроковете за
заплащане на вноските по т. 11.3.2.
12. Концесионерът е длъжен:
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12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
12.4. При извърш ва не т о на дей нос т и,
свързани с обекта на концесията, да спазва
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
13. В документацията за концесията следва
да бъде включена клауза за преразглеждане с
предвидена възможност за изменения, без да
се променя предметът на концесията.
14. За всяка година от срока на концесия
та концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна собственост, стават собственост на държавата от
момента на възникването им, а собствеността
върху приращенията и подобренията на обекта
на концесията или върху негова принадлежност, които са частна държавна собственост,
се урежда с концесионния договор.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2
към съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквания, свързани с националната сигурност и
отбраната на страната. При промяна на това
обстоятелство страните по концесионния
договор следва да сключат допълнително
споразумение по реда на действащото законодателство.
15.6. Морският плаж попада в границите
на регистриран свлачищен район № VA R
02.54145-01-04 – свлачище при сп. „Панорама“,
съгласно Регистъра на свлачищните райони
на Република България.
16. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
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17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс
за извършване на усл у гите – предмет на
концесията.
17.3. При ск л юч ва не на кон це сионен
дог овор да се за д ъ л ж и оп ределен и я т за
концесионер участник да спазва наложена
строителна забрана съгласно Заповед № РД02-14-300/21.04.1997 г. на министъра на териториалното развитие и строителството,
доколкото морски плаж „Панорама – север“,
съставляващ ПИ 10135.513.685, попада в териториалния є обхват.
18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007
и/или ISO 45001:2018, и ISO 13009:2015 с обхват
за морски плажове, в противен случай не се
допуска до участие в процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предостави
доказателства за осигуряването или наличието
и за произхода на средствата, необходими за
изпълнение на предложената от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 40 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на 1 чадър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
19.3. Предложение за инвестиции, свързани
с подобряване на достъпа до морския плаж – с
относителна тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 4706,99 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция, платима
съгласно условията, посочени в документация
та за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
22. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2675
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
НАРЕДБА № 2
от 10 март 2020 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Ресторантьор“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за
придобиването на квалификация по професията 811060 „Ресторантьор“ от област
на образование „Усл у ги за личност та“ и
професионално направление 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ съгласно
Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от
Закона за професионалното образование и
обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по
професията 811060 „Ресторантьор“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на четвърта
степен на професионална квалификация за
специалността 8110601 „Организация и управление в ресторантьорството“ и на трета
степен за специалността 8110602 „Производство и обслужване в заведенията за хранене
и развлечени я“ и специа лност та 8110603
„Кетъринг“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3, 4 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
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Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професия
та 811060 „Ресторантьор“ включва общата,
отрасловата и специфичната професионална
подготовка с необходимите професионални
компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на
професията след завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2020/2021 г. за учениците,
които от тази година започват обучението си
за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение
за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното
образование до учебната 2019/2020 г. включително, се обучават и завършват обучението си
по учебните планове и учебните програми,
които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 6 от 2010 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Ресторантьор“ (ДВ, бр. 16 от 2010 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев

Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията
„Ресторантьор“
Професионално направление:
811

Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Наименование на професията:
811060 Ресторантьор
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Степен на профе- Ниво по Национална
сионална кваликвалификационна
фикация
рамка (НКР)

Ниво по Европейска
квалификационна
рамка (ЕКР)

8110601 Организация и управление в ресторантьорството

Четвърта

5

5

8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Трета

4

4

8110603 Кетъринг

Трета

4

4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен
на професионална квалификация съгласно
Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията
„Ресторантьор“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от минист ъра на образованието и нау ката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл.
изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.)
изискванията за входящото минимално образователно и/или квалификационно равнище
към кандидатите са:
За ученици:
за трета степен – завършено основно образование.
За лица, навършили 16 години:
за т рета степен – п ри доби то п раво за
явяване на държавни зрелостни изпити или
придобито средно образование;
за четвърта степен – завършено средно
образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо
професионално обучение с придобиване на
трета СПК е придобита втора СПК по професия от област на образование „Услуги за
личността“.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се
обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Ресторантьор“ или част от нея чрез
валидиране на придобити с неформално или
самостоятелно учене резултати от ученето се
осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г.
за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности,
издадена от министъра на образованието и
науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на

труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Ресторантьорът организира и ръководи
цялостния процес по посрещане, настаняване,
обслужване и изпращане на гостите в заведенията за хранене и развлечения (ресторанти,
заведени я за бързо обслу ж ване, питейни
заведения, кафе-сладкарници и барове). Контролира състоянието на търговските зали,
кухните, складовите и общите помещения,
тя х ната ч ис т о та и под реденос т. Изг о т вя
оферти, планира дейностите и организира
различни събития. Контролира спазването
на технологичните етапи при получаване,
съхранение, предварителна и кулинарна обработка на хранителните продукти. Поддържа и
следи спазването на правилата, изискванията
и процедурите на системата НАССР (Hazard
Analysis and Critical Control Point, „Анализ
на опасностите и контрол на критичните
точки“) и контролира изпълнението є. Знае
правилата за сервиране на храни и напитки
и изисква спазването им. Провежда ежедневен инструктаж в началото на работния ден.
Въвежда нови форми на обслужване. Изготвя
съвместно с главния готвач менюто на заведението за хранене и развлечения. Осигурява
необходимия за търговската зала инвентар,
който да отговаря на вида и категорията на
заведението за хранене и развлечения. Изготвя график за работа на персонала и следи за
изпълнението му. Запознава се с новостите в
професията и ги въвежда в заведението за хранене и развлечения. Ресторантьорът следи за
правилното използване на уредите, хладилната
техника и съоръженията и проверява тяхната
изправност. Контролира изпълнението на задачите от персонала. Контролира стоковата
наличност на храни и напитки. Води първична
счетоводна отчетност и отговаря за имуществото. Прилага изискванията за енергийна
ефективност, за опазване на околната среда и
здравето на персонала и гостите, за постигане
на ефективност на вложените средства.
Ресторантьорът следи за спазването на
нормативните изисквания, за качеството на
предлаганите храни и напитки, трудовата
дисциплина, спазването на изискванията за
безопасност, спазването на системата НАССР
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и др. Запознат е с Кодекса на труда. Осигурява професионалното развитие на кадрите,
като запознава новоназначените служители с
длъжностните характеристики, с правилника
за вътрешния ред и с други документи и ги
обучава.
При изпълнение на своите задължения
ресторантьорът поддържа ефективна комуникация с персонала, с гости, с представители
на институции, с онлайн платформи и канали
за резервация, с доставчици на стоки и оборудване за ресторант. Води кореспонденция.
Професията „Ресторантьор“ изисква владеене на чужди езици и познаване на националните
особености и спецификата на обслужване на
чуждестранни гости. Ресторантьорът трябва да
бъде комуникативен, гостоприемен, отзивчив,
отговорен, инициативен, дискретен, лоялен,
съобразителен, сръчен, да спазва трудовата
дисциплина, да опазва околната среда, да
работи с компютър, да познава ресторантьорски софтуер, да умее да работи в екип, да се
интересува от новостите в професията и да
бъде толерантен към вкусовите навици, културата и обичаите на гостите. В изпълнение
на професията ресторантьорът е необходимо
да проявява предприемачески дух, умения да
се реагира правилно при работа под напрежение, да се поемат разумни рискове и лични
отговорности, да се вземат бързи и ефективни
решения, да се показва комуникативност на
всички нива, инициативност, комбинативност
и гъвкаво творческо-аналитично мислене,
емоционална стабилност, издръжливост и
силна психика.
Ресторантьорът има нормирано работно
време, съобразено с фирмената политика на
заведението за хранене и развлечения. В зависимост от местоположението на заведението в
различните периоди на годината професията
има сезонна натовареност. Възможностите за
работа са в различни видове самостоятелни
заведения за хранене и развлечения (ЗХР)
(ресторанти, заведения за бързо обслужване,
питейни заведения, кафе-сладкарници и барове), както и прилежащите към местата за
настаняване – в хотели и заведения за хранене,
съгласно Постановление № 217 от 17.08.2015 г.
за приемане на Наредба за изискванията към
местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.
Съгласно Закона за ту ризма ресторантьорството е туристическа дейност, която
се извършва на територията на Република
България само в категоризирани по този закон туристически обекти. Законът задължава
лицата, извършващи ресторантьорство, да
съставят ценоразписи – лист-меню за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню
за алкохолни и безалкохолни напитки със
съответните продажни цени и грамажи, като
за всяка продажба на туристическа услуга
задължително се издава фискален бон.
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Ресторантьорът със специалност „Организация и управление в ресторантьорството“
проучва пазара, генерира идеи на стратегическо ниво, изготвя бизнес план и стратегия
за развитие на заведението за хранене и развлечение или фирмата за кетъринг. Планира
и управлява отчетността в ЗХР, като изготвя
бюджет, менюта и специални предложения.
Организира изготвянето на рекламни материали и рекламира дейността на ЗХР. Изгражда
структурата на заведението за хранене или
фирмата за кетъринг. Определя работните
позиции и длъжностните характеристики
за тях. Изготвя критериите за подбор на
персонала. Участва в етапите на подбор на
кандидатите за работни позиции. Създава
работни звена в екипа. Избира партньори.
Организира снабдяването и съхраняването
на хранителни продукти, храни и напитки.
Подбира и сключва договори с доставчици.
Обзавежда с технологично оборудване необходимите складови, производствени и търговски помещения. Участва в подготовката
на ЗХР. Познава технологията на приготвяне
на ястията и начините за съхраняването им.
Подбира и обучава необходимите служители. Контролира дейностите за производство
и обслужване в ЗХР. Осъществява контрол
на качеството, като спазва нормативните
изисквания и стандарти за качество на храните, както и изискванията за енергийна
ефективност и опазване на околната среда в
ЗХР или фирмата за кетъринг. Отговаря за
прилагането на правилата и изискванията за
хигиена и безопасност на труда. Анализира
и следи за изпълнението на бюджета, бизнес
и маркетингов план.
Ресторантьорът със специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене
и развлечения“ организира поизводството и
обслужването в заведенията за хранене и развлечение. Планира и управлява отчетността
в ЗХР, като изготвя бюджет, менюта и специални предложения. Организира снабдяването
и съхраняването на хранителни продукти,
храни и напитки. Подбира и сключва договори с доставчици. Обзавежда с технологично
оборудване необходимите складови, производствени и търговски помещения. Участва
в подготовката на ЗХР. Познава технологията на приготвяне на ястията и начините за
съхраняване на готовите ястия. Подбира и
обучава необходимите служители. Контролира
дейностите за производство и обслужване в
ЗХР. Осъществява контрол на качеството, като
спазва нормативните изисквания и стандарти
за качество на храните, както и изискванията за
енергийна ефективност и опазване на околната
среда. Отговаря за прилагането на правилата
и изискванията за хигиена и безопасност на
труда. Прави анализ на изпълнението на дейностите. Изготвя отчети. Извършва ревизии.
Прави разплащане.
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Ресторантьорът със специалност „Кетъринг“
проучва пазара за кетъринг услуги. Изготвя
бизнес план и стратегия за развитие на кетъринг
компания. Изгражда структурата на компанията. Планира и управлява разходите, като
изготвя бюджет, менюта, оферти, промоции.
Договаря кетъринг събития. Подготвя кетъринг събитието, като изготвя план, определя
необходимите храни, напитки и консумативи.
Организира и подготвя екипа. Организира
снабдяването и съхраняването на хранителни
продукти и други стоки. Работи с техничес
ко оборудване и обзавеждане за кетъринг.
Познава кулинарната продукция, подходяща
за кетъринг, и технологията на обработка на
продукти, приготвяне и съхраняване на ястия
за кетъринг. Участва в подготовката и реализацията на кетъринг събития, като контролира
приготвянето на храната, подреждането на
оборудването и инвентара, подреждането на
храната и напитките и обслужването. Осъществява контрол на качеството, като спазва
нормативните изисквания и стандарти за качество на храните, както и изискванията за
енергийна ефективност и опазване на околната
среда. Отговаря за прилагането на правилата и
изискванията за хигиена и безопасност. Прави
анализ на изпълнението. Отчита събитието,
като извършва ревизия. Прави разплащане.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Придобилите професионална квалификация
по специалностите „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“
и „Кетъринг“ могат да продължат обучението
си по специалност „Организация и управление
в ресторантьорството“ от професията „Ресторантьор“, както и да се обучават по друга
професия от професионално направление
„Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“,
ако отговарят на условията за входящо минимално образователно равнище, регламентирано
в Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПOО) и в Рамковите програми на
Министерство на образованието и науката.
При обучението единиците резултати от
ученето по общата професионална подготовка и по част от отрасловата професионална
подготовка се зачитат.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване
на единиците резултати от ученето, които
лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и
доп. със Заповед № РД-01-1093 от 19.12.2018 г.
Лице, придобило трета и четвърта степен на
професионална квалификация по професията
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„Ресторантьор“, може да постъпва на работа
на следните длъжности от НКПД:
14123001 Управител, заведение за обществено хранене, 14123002 Управител, павилион,
14123003 Управител, ресторант на самообслужване, 14123004 Управител, сладкарница/кафене,
14123005 Управител, бар, 14123006 Управител,
ресторант, 14123007 Управител, стол, 14123008
Управител, приготвяне и доставяне на храна
(кетъринг), 14123009 Ръководител, отдел в ресторант, 14123011 Съдържател, ресторант, 51312003
Салонен управител, 51312005 Отговорник,
търговска зала, както и на други длъжности,
допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на Единиците резултати от
учене (ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по
видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготов
ка – единна за всички професии с трета
степен на професионална квалификация от
Списъка на професиите за професионалното
образование и обучение (СППОО)
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ Съдейства на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
1.2. РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
по опазване на околната среда
1.3. РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
2.2. РУ Познава характеристиките на дейността на организацията
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
3.3. РУ Участва в разработването на бизнес план
ЕРУ по отраслова професионална подго
товка – единна за професиите от професи
онално направление „Хотелиерство, ресто
рантьорство и кетъринг“ с трета степен на
професионална квалификация
ЕРУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
4.1. РУ Обработва информация с ИКТ
4.2. РУ Използва различни комуникационни канали
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
4.4. РУ Осигурява сигурност при работата
с ИКТ
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4.5. РУ Решава проблеми при работата с
ИКТ
ЕРУ 5. Организация на работния процес
в ЗХР
5.1. РУ Организира дейностите и процесите
в кухня, бар и търговска зала
5.2. РУ Организира човешките ресурси
(персонала)
5.3. РУ Поема отговорност за качеството
на работата си
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
6.1. РУ Общува ефективно в работния екип
6.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
6.3. РУ Владее чужд език, свързан с професионалната дейност
ЕРУ 7. Предлагане на услугата в ЗХР
7.1. РУ Предоставя услуга в ЗХР
7.2. РУ Обслужва гости
7.3. РУ Отговаря за качеството на услугата
в ресторанта и прилагането на установените
стандарти
ЕРУ по специфична професионална под
готовка за специалност „Производство и
обслужване в заведенията за хранене и раз
влечения“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 8. Планиране и управление на отчетността в ЗХР
8.1. РУ Изготвя бюджет
8.2. РУ Изготвя менюта и специални предложения
8.3. РУ Организира снабдяването и съхраняването на продукти, храни и напитки,
използвани в ЗХР
ЕРУ 9. Работа с техническо оборудване и
обзавеждане в ЗХР
9.1. РУ Описва необходимия инвентар в ЗХР
9.2. РУ Участва в подготовката на ЗХР
ЕРУ 10. Кулинарна продукция
10.1. РУ Познава технологията за обработка
на продуктите
10.2. РУ Познава технологията на приготвяне на ястия
10.3. РУ Следи за съхранението на готови
ястия
ЕРУ 11. Контрол на качеството
11.1. РУ Спазва нормативните изисквания
и стандарти за качество на храните
11.2. РУ Спазва изискванията за енергийна
ефективност и опазване на околната среда
ЕРУ по специфична професионална под
готовка за специалност „Кетъринг“ – трета
степен на професионална квалификация
ЕРУ 12. Планиране и управление на разходите за кетъринг
12.1. РУ Изготвя бюджет
12.2. РУ Изготвя менюта, оферти, промоции
12.3. РУ Организира снабдяването и съхраняването на хранителни продукти и други
стоки
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ЕРУ 13. Работа с техническо оборудване
и обзавеждане за кетъринг
13.1. РУ Използва техническо оборудване
13.2. РУ Участва в подготовката на кетъринг събития
13.3. РУ Участва в реализацията на кетъринг събития
ЕРУ 14. Кулинарна продукция за кетъринг
14.1. РУ Познава технологията за обработка
на продуктите за кетъринг
14.2. РУ Познава технологията за приготвяне на ястия за кетъринг
14.3. РУ Следи за съхранението на готови
ястия за кетъринг
ЕРУ 15. Контрол на качеството
15.1. РУ Спазва нормативните изисквания и
стандарти за качество на храните за кетъринг
15.2. РУ Спазва изискванията за енергийна
ефективност и опазване на околната среда
15.3. РУ Прилага трудовата дисциплина
ЕРУ по обща професионална подготовка
за професии от четвърта степен на професио
нална квалификация
ЕРУ 16. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
16.1. РУ Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд на работното място
16.2. РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
16.3.РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 17. Икономика
17.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
17.2. РУ Познава основните характеристики
на фирменото управление
ЕРУ 18. Предприемачество
18.1. РУ Познава основите на предприемачеството
18.2. РУ Формира предприемаческо поведение
18.3. РУ Разработва бизнес план
ЕРУ по отраслова професионална подготов
ка, единна за професиите от професионално
направление „Хотелиерство, ресторантьор
ство и кетъринг“ с четвърта степен на про
фесионална квалификация
ЕРУ 19. Комуникация и чужд език
19.1. РУ Общува ефективно в работния екип
19.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
19.3. РУ Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност
ЕРУ 20. Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
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20.1. РУ Познава съвременните информационни и комуникационни технологии
20.2. РУ Използва различни по вид информационни и комуникационни технологии
ЕРУ 21. Организация и управление на
работния процес
21.1. РУ Организира работния процес
21.2. РУ Отговаря за разпределението на
дейностите в работния процес
ЕРУ 22. Обслужване на гости и организиране на събитие
22.1. РУ Консултира гости
22.2. РУ Обслужва гости
22.3. РУ Отговаря за организацията на
съответното събитие съвместно с възложител
ЕРУ по специфична професионална под
готовка за специалност „Организация и уп
равление в ресторантьорството“ – четвърта
степен на професионална квалификация
ЕРУ 23. Планиране и управление на отчетността в ЗХР
23.1. РУ Изготвя бюджет
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23.2. РУ Изготвя менюта и специални
предложения
23.3. РУ Организира снабдяването и съхраняването на продукти, храни и напитки,
използвани в ЗХР
ЕРУ 24. Работа с техническо оборудване
и обзавеждане в ЗХР
24.1. РУ Използва техническо оборудване
24.2. РУ Участва в подготовката на търговските зали в ЗХР
ЕРУ 25. Кулинарна продукция
25.1. РУ Kонтролира обработката на продуктите
25.2. РУ Контролира приготвянето на ястия
25.3. РУ Контролира съхранението на готови ястия
ЕРУ 26. Контрол на качеството
26.1. РУ Контролира спазването на нормативните изисквания и стандарти за качество
на храните
26.2. РУ Контролира спазването на изискванията за енергийна ефективност и опазване
на околната среда

ЕРУ по обща професионална подготовка за професии с трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 1
Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по Националната
4
квалификационна рамка (НКР):
Ниво по Европейската
4
квалификационна рамка (ЕКР):
Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 1.1:

Съдейства на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място

Знания

• Посочва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място
• Назовава знаците и сигналите за осигуряване на ЗБУТ
• Запознат е с нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на
здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
и за свързаните трудови дейности
• Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при
работа и свързани с нея дейности
• Разбира разпоредбите за провеждане на обучение и инструктаж на
работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд

Умения

• Участва в прилагането на мерки за предотвратяване, намаляване и
ограничаване на рисковете за здравето и безопасността при работа
• Инструктира екипа, с който работи по спазване на правилата за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е
приложимо)
• Спазва прилагането на необходимите мерки за защита
• Използва знаците и сигналите за осигуряване на ЗБУТ
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Компетентности

• Съдейства за изпълнение на трудовите дейности при спазване
нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд
• Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
• Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за
осигуряване на безопасност
• Грижи се за собствената безопасност и безопасността на другите
участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2:

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

Знания

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

Умения

• Организира сортирането на опасни продукти и излезли от употреба
материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и
рециклиране
• Организира съхранението на опасни продукти и излезли от употреба
материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и
рециклиране

Компетентности

• Познава възможните причини за замърсяване на околната среда и
съдейства за тяхното предотвратяване

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

• Посочва предпоставките за възникване на основните рискови и
аварийни ситуации
• Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
• Изрежда основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
• Изброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
• Познава реда за установяване, регистриране, разследване и отчитане на
трудови злополуки и професионални заболявания

Умения

• Спазва мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
• Спазва правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
• Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време
на работа
• Оказва първа помощ на пострадали при трудова злополука и авария

Компетентности

• Познава рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация и
съдейства за тяхното предотвратяване
• Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в
съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и
аварийна безопасност

Средства за оценяване:

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

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Владее теоретичните знания за: осигуряване на безопасност и здраве
при работа, превантивната дейност за опазване на околната среда,
овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на
пострадали
За средство 2:
• Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената
рискова ситуация
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа
помощ
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ЕРУ 2
Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

•
•
•
•

Умения

• Ориентира се относно функциите на различните икономически субекти
• Информира се за успешни практически примери за управление на
различни бизнес начинания

Компетентности

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за
управление на бизнес начинания

Резултат от учене 2.2:

Познава характеристиките на дейността на организацията

Знания

• Посочва основите на пазарното търсене
• Описва принципите на пазарното предлагане
• Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба,
рентабилност

Умения

• Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на
организацията
• Прилага принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си

Компетентности

• Способен е да анализира основните икономически принципи в
контекста на дейността на организацията

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

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

Описва общата теория на пазарната икономика
Запознат е с основните икономически проблеми
Посочва ролята на държавата в пазарната икономика
Изброява видовете икономически субекти в бизнеса

ЕРУ 3
Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

• Описва същността на предприемачеството
• Обяснява принципите на предприемаческата дейност
• Посочва видовете предприемачески умения

Умения

• Анализира предприемаческите процеси, свързани с дейността му
• Анализира практически примери за успешно управление на дейността
на организацията
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Компетентности

• Предлага нови идеи за ефективно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

• Посочва характеристиките на предприемаческото поведение
• Изрежда видовете предприемаческо поведение
• Описва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение

Умения

• Прилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
• Идентифицира нови пазарни възможности
• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на
работата

Компетентности

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 3.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

• Изброява основните елементи на бизнес плана
• Описва изискванията и етапите при разработване на бизнес план
• Посочва факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

• Анализира възможностите за развитие на дейността на дадена
организация
• Прилага изискванията за разработване на бизнес план

Компетентности

• В екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

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

ЕРУ по отраслова професионална подготовка, единна за професиите от професионално
направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ с трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 4
Наименование на единицата:

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

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 4.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

• Изброява интернет търсачки
• Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в
интернет и начини за оценка на надеждността є
• Посочва начините за съхранение на цифрова информация на различни
електронни носители
• Описва начините за създаване на поддиректории (папки)
• Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория
(папка) в друга
• Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово
съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
• Знае за съществуването на облачни услуги
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Умения

• Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни
филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
• Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната
надеждност с помощта на определени критерии
• Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст,
изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин,
използвайки поддиректории (папки)
• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването на
информация

Резултат от учене 4.2:

Използва различни комуникационни канали

Знания

• Изброява доставчици на услугата електронна поща
• Посочва софтуер за аудио- и видеоразговори
• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
• Обяснява начините за онлайн пазаруване и плащане
• Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на
знания и опит в областта на професията

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

• Посочва функционалностите на софтуерите за създаване на цифрово
съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
• Дефинира функционалностите на софтуерите за редакция на цифрово
съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
• Дефинира функционалностите на специализираните софтуери в
ресторантьорството
• Запознат е с онлайн представянето на ЗХР

Умения

• Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио,
видео) с различни оформления
• Редактира цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва
разширени функции на форматиране
• Оформя цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва разширени
функции на форматиране
• Работи със специализиран софтуер в ресторантьорството
• Проверява онлайн каналите за постъпили резервации и отзиви на гости

Компетентности

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при създаването на
електронно съдържание

Резултат от учене 4.4:

Осигурява сигурност при работата с ИКТ

Знания

• Изброява голяма част от известните рискове за сигурността при работа
онлайн
• Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния
живот и околната среда

Умения

• Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет
страници
• Активира филтри на електронна поща против спам
• Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
• Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

• Способен е да поддържа защитена от злонамерени действия електронната
среда, в която работи

Резултат от учене 4.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

• Посочва начините за решаване на рутинни проблеми при използването
на цифрови технологии
• Знае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови
умения

Използва електронна поща
Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
Използва електронни услуги за онлайн пазаруване
Обменя знания и опит в онлайн общности
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• Предприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи
(например антивирусни програми и пароли)
• Прилага превантивни мерки за ограничаване на проблеми при работа
с ИКТ
• Способен е да разреши рутинен проблем, възникнал при работа с
ИКТ (например чрез затваряне на програма, повторно стартиране на
компютъра, проверка на интернет връзка и др.)
Средство 1:
• Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в
интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет
пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг
потребител по електронната поща
Средство 3:
• Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформ
лението на цифрово съдържание
Средство 4:
• Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено
електронно съобщение
Средство 5:
• Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и
промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
• Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време. Демонстрирани са професионални
знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 5
Наименование на единицата:

Организация на работния процес в ЗХР

Ниво по НКР:

4

Ниво ЕКР:

4

Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 5.1:

Организира дейностите и процесите в кухня, бар и търговска зала

Знания

• Описва структурата на организацията според типа на заведението
• Посочва основните нормативни документи, свързани с професията
• Назовава изискванията за планиране на необходимите ресурси в
работата си
• Описва последователността на производствените процеси
• Описва последователността на процесите, свързани с обслужването на
гости
• Планира процеса на работата си
• Съставя график на работните си задачи
• Организира процесите и дейностите в кухня
• Организира процесите и дейностите в бар
• Организира процесите и дейностите в търговска зала
• Прилага изискванията на основните нормативни документи, свързани
с професията
• Организира рационално процеса на работата си за ефективно
изпълнение на трудовите дейности и задачи
• Предлага и обосновава необходимостта от промени в организацията
на работата
• Взема решения и носи отговорност за организацията на дейностите и
процесите в кухня, бар и търговска зала

Умения

Компетентности

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

Резултат от учене 5.2:

Организира човешките ресурси (персонала)

Знания

• Изрежда методи за нормиране на работния процес
• Познава спецификата на ЗХР
• Запознат е и прилага методите за управление и мотивация на
служителите
• Запознат е с регламента за защита на личните данни GDPR

Умения

• Съставя график на работата на персонала
• Организира работния процес в зависимост от спецификата на ЗХР и
броя персонал
• Прилага регламента за защита на личните данни GDPR

Компетентности

• Предлага и обосновава необходимостта от промени в структурата на
работа
• Организира и обучава служителите спрямо работния процес и специ
фиката на ЗХР

Резултат от учене 5.3:
Знания

Поема отговорност за качеството на работата си
• Изброява видовете трудови дейности, характерни за професионалната
му сфера
• Посочва изискванията за качествено изпълнение на видовете трудови
дейности
• Дефинира начините за оптимална организация на трудовите дейности
• Определя начините за измерване качеството на работа
• Спазва изискванията за качествено изпълнение на работата си
• Участва в изграждането на етична работна среда
• Атестира служителите спрямо качествените показатели при изпълнение
на трудовите задължения
• Способен е да поеме отговорност за качествено изпълнение на
трудовите си дейности
• Обучава служителите как качествено да изпълнят поставените задачи
• Делегира управление и отговорности на служители с потенциал за
развитие
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет/базов обект
За средство 1:
• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с организацията на
работния процес
За средство 2:
• Дефинира основни теоретични понятия при разпределението на
дейностите в работния процес
• Дефинира основни теоретични понятия за критерии, които измерват
качеството на изпълнените задачи

Умения

Компетентности

Средства за оценяване:

Условия за провеждане на
оценяването:
Критерии за оценяване:

ЕРУ 6
Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 6.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

• Посочва отделните длъжности в екипа
• Описва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа
• Познава стандарта и особеностите при обслужване на чуждестранни
гости
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Умения
Компетентности

Резултат от учене 6.2:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 6.3:
Знания

Умения

Компетентности
Средства за оценяване:

Условия за провеждане на
оценяването:
Критерии за оценяване:
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• Спазва йерархията в екипа
• Осъществява комуникация в екипа
• Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес,
съобразно работния протокол
• Поема отговорност при работа в екип
Води ефективна бизнес комуникация
• Описва етичните норми в комуникацията
• Изрежда правилата за вербална и невербална комуникация
• Посочва адекватното поведение при конфликт
• Изброява правилата и изискванията за делова кореспонденция
• Води делова комуникация – писмена и устна
• Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване
изискванията на гостите
• Разпознава и избягва конфликтни ситуации
• Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
• Провежда ефективна устна и писмена комуникация с гостите на
туристически услуги, съобразно индивидуалните им характеристики
Владее чужд език, свързан с професионалната дейност
• Познава основната професионална терминология на чужд език
• Изброява източници за информация в професионалната област на чужд
език
• Изрежда основните области на приложимост на чужд език по професията
• Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана
литература, документация и други)
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други
източници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори
и гости
• Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация
по професионални теми
Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададена ситуация
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет/базов обект
За средство 1:
• Демонстрира задълбочени знания относно ефективното общуване в
работна среда
За средство 2:
• Провежда разговори по професионални теми на чужд език

ЕРУ 7
Наименование на единицата:

Предлагане на услугата в заведения за хранене и развлечение (ЗХР)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 7.1:

Предоставя услуга в ЗХР

Знания

•
•
•
•
•
и

Изброява предлаганите продукти в различните типове ЗХР
Разграничава различните длъжностни позиции в ЗХР
Дефинира отговорностите на различните длъжностни позиции
Назовава онлайн платформи за резервации
Запознат е с изискванията при категоризация на заведението за хранене
развлечение
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Умения

• Работи с различните ресторантьорски услуги в зависимост от категорията
на заведението за хранене и развлечение
• Запознава гостите при настаняване за всички предлагани услуги в
заведението за хранене и развлечение
• Участва в процеса на резервация и настаняване на гостите

Компетентности

• В състояние е да участва ефективно в организирането на основните
ресторантьорски услуги
• Работи ефективно с допълнителните услуги на заведението за хранене
и развлечение

Резултат от учене 7.2:

Обслужва гости

Знания

•
•
•
•
•
•

Умения

• Организира посрещането на гости
• Съдейства на гостите при избора им на храни и напитки
• Използва различни начини за сервиране на гости в ЗХР
• Изпраща гостите
• Прилага техники за спечелването на госта и превръщането му в постоя
нен клиент

Компетентности

• Участва активно при обслужване на гости, като работи ефективно в
екип
• В състояние е да взема самостоятелни решения в рамките на описаните
в длъжностната характеристика задължения
• В състояние е самостоятелно или в екип да обслужи VIP гости с
необходимото внимание в съответствие със стандартите в обслужването

Резултат от учене 7.3.

Отговаря за качеството на услугата в ресторанта и прилагането на устано
вените стандарти

Знания

• Запознат е със стандартите за работа в различните видове ЗХР
• Описва видовете поведение, маниери и обноски, свързани
обслужването на гости
• Информира се за новостите в професията

Назовава начините за посрещане на гостите
Изброява принципи при сервирането на гости
Запознат е с процесите на барманството
Описва основите на сомелиерство
Описва основните процеси в сладкарството
Описва основните процеси в кулинарията

с

Умения

• Прилага стандартите за работа в различните видове ЗХР
• Общува с гостите на ЗХР, като използва професионално-речевия етикет
при общуване
• Справя се с възникнали оплаквания от гости
• Предлага нови услуги

Компетентности

• Осигурява предоставянето на навременно и качествено обслужване в
заведението, в съответствие с установените стандарти
• Контролира своето и на подчинените си емоционално състояние в
съответствие с професионалния етикет на работа, дори в конфликтни и
напрегнати ситуации

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с обслужването на гости в ЗХР

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет/базов обект

Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира теоретични знания, свързани с обслужването на гости в
ЗХР
За средство 2:
• Организира ефективно процеса по предоставяне на продукт в ЗХР
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство и обслужва
не в заведенията за хранене и развлечения“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 8
Наименование на единицата:

Планиране и управление на отчетността в ЗХР

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 8.1:

Изготвя бюджет

Знания

•
•
•
•
•

Назовава видовете отчетност
Описва видовете приходи
Изрежда видовете разходи
Запознат е с видовете доставчици
Изброява етапите на ревизия

Умения

•
•
•
•
•
•

Съставя първични финансово-счетоводни документи
Отговаря за приходите
Разплаща се с гости
Разплаща се с доставчици
Осъществява ревизия
Използва специализиран софтуер за анализ на резултатите от ревизията

Компетентности

• Участва в екип при първично счетоводство в ЗХР
• Отговаря за изпълнението на финансовите цели на ЗХР, спрямо
заложения бюджет

Резултат от учене 8.2:

Изготвя менюта и специални предложения

Знания

• Описва различните видове менюта (ежедневни, сезонни, меню за
събитие и др.)
• Изброява методи за ценообразуване на менюта и специални предложения
• Определя начините за изготвяне на видовете менюта в ЗХР
• Запознат е с внедряването на нови продукти и рецепти

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• Участва в екип при изготвянето на цени на менюта и специални
предложения, прилагайки приетата ценова политика
• Изготвя анализи на менюта и специални предложения за изминал
период

Резултат от учене 8.3:

Организира снабдяването и съхраняването на продукти, храни и напитки,
използвани в ЗХР

Знания

• Изброява продукти, храни и напитки, използвани в ЗХР
• Запознат е с първичното счетоводство на храни и напитки
• Изброява основни доставчици по видове продукти, храни и напитки
в ЗХР
• Определя методите и условията за правилно съхранение на продукти,
храни и напитки

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• Организира в екип снабдяването на продукти, храни и напитки в
съответствие с изискванията за система HACCP
• Организира в екип правилното съхранение на хранителни продукти и
други стоки в съответствие с изискванията за система HACCP

Участва в ценообразуването на менюта и специални предложения
Обсъжда цени на напитки
Обсъжда цени на винени листи
Обсъжда цени на храни

Планира стоковата наличност на продукти, храни и напитки
Следи стоковата наличност на продукти, храни и напитки
Участва в подбор на доставчици
Контролира правилното съхранение на продукти, храни и напитки

БРОЙ 29
Средства за оценяване:

Условия за провеждане на
оценяването:
Критерии за оценяване:
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Средство 1:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с планиране и управление на финансовите
показатели в ЗХР
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет/базов обект
За средство 1:
• Демонстрира теоретични знания, свързани с планиране и управление
на финансовите показатели в ЗХР
За средство 2:
• Изпълнява точно и вярно практическа задача, определена в пред
варително дефинирано задание

ЕРУ 9
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 9.1:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 9.2:
Знания

Умения

Компетентности

Средства за оценяване:

Условия за провеждане на
оценяването:
Критерии за оценяване:

Работа с техническо оборудване и обзавеждане в ЗХР
4
4
Ресторантьор
4–5
4–5
Описва необходимия инвентар в ЗХР
• Изброява видовете машини и съоръжения в ЗХР
• Описва начините за поддръжка и профилактика на машините в ЗХР
• Посочва необходимата документация за експлоатация на машини и
съоръжения в ЗХР
• Обяснява функционалността на различни видове машини в ЗХР
• Работи с различни видове машини и уреди в ЗХР
• Проверява хигиената на различните видове машини в ЗХР
• Провежда инструктаж за работа с машини и съоръжения в ЗХР
• Използва ефективно и правилно техническо оборудване, съобразно
изискванията за експлоатация и здраве и безопасност при работа
Участва в подготовката на ЗХР
• Информиран е за видовете интериорен дизайн на търговската зала в
ЗХР
• Изрежда необходимото обзавеждане на търговска зала в ЗХР
• Описва начините за открояване на отличителен стил на ЗХР
• Изрежда необходимия инвентар за търговска зала в ЗХР
• Участва в обсъждането на интериорния дизайн на ЗХР
• Участва в аранжирането на търговската зала
• Участва в определянето на отличителен стил на ЗХР
• Подбира подходящия инвентар
• Използва различни съдове и инвентар
• Подрежда търговската зала преди отварянето на ЗХР
• Способен е да подготви в екип търговската зала за гости съобразно
визията и отличителния стил на фирмата и в съответствие с типа на
заведението
Средство 1:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с техническо оборудване и обзавеждане
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет/базов обект
За средство 1:
• Демонстрира теоретични знания, свързани с техническо оборудване и
обзавеждане
За средство 2:
• Изпълнява точно и вярно практическа задача, определена в пред
варително дефинирано задание
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ЕРУ 10
Наименование на eдиницата:

Кулинарна продукция

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 10.1:

Познава технологията за обработка на продуктите

Знания

• Изброява основните групи продукти и храни
• Назовава видовете студена обработка на продукти и храни
• Назовава видовете топлинна обработка на продукти и храни

Умения

•
•
и
•

Компетентности

• Следи за предварителна обработка на продуктите и храните спрямо
вида на заведението, заложените стандарти при спазването на санитарнохигиенните изисквания (СХИ)

Резултат от учене 10.2:

Познава технологията на приготвяне на ястия

Знания

• Назовава видовете ястия от менюто
• Различава начините на приготвяне на ястията
• Разпознава различни начини за аранжиране на ястията
• Описва начините на приготвяне и представяне на ястията за различните
типове изхранвания (all inclusive, a la carte)

Умения

•
•
•
a

Компетентности

• Контролира приготвянето на ястията спрямо вида на заведението,
заложените стандарти при спазването на СХИ

Резултат от учене 10.3:

Следи за съхранението на готови ястия

Знания

• Изброява техническите съоръжения за съхранение на готови ястия
• Изброява начини за маркиране и съхранение на основните групи ястия
• Запознат е с начините на приготвяне и последващо тяхно съхранение
на готови ястия по система НАССР

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• Способен е да контролира правилното съхранение на готова кулинарна
продукция съобразно заложените стандарти и система НАССР

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана със съхранение на кулинарната продукция

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет/базов обект

Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира теоретични знания, свързани със съхранение на кулинарна
продукция
За средство 2:
• Изпълнява точно и вярно практическа задача, определена в предва
рително дефинирано задание

Прилага основните начини за обработка на продукти и храни
Обяснява разликите между студена и топлинна обработка на продукти
храни
Използва нови технологии за обработка на продукти и храни

Обяснява технологията за приготвяне на ястията
Използва различни техники за оформяне на ястията
Представя ястията спрямо различните типове изхранвания (all inclusive,
la carte)

Обяснява начините на съхранение на основните групи ястия
Използва различни съоръжения за съхраняване на ястията
Прилага различно време на съхраненение на готовите ястия
Представя маркиране на готовите ястия при тяхното съхранение
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ЕРУ 11
Наименование на eдиницата:

Контрол на качеството

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 11.1:

Спазва нормативните изисквания и стандарти за качество на храните

Знания

• Запознат е с контрола на качеството по стандартите за работа
• Изброява начините за контрол на качеството по система НАССР
• Назовава начините за измерване на качеството

Умения

• Спазва стандартите за работа в ЗХР за контрол по качеството
• Прилага системата НАССР за контрол на безопасността на кулинарна
продукция
• Обяснява видовете алергени по система НАССР
• Прилага начините за измерване и контрол на качеството

Компетентности

• Способен е да контролира качеството в ЗХР съобразно заложените
стандарти за работа и система НАССР

Резултат от учене 11.2:

Спазва изискванията за енергийна ефективност и опазване на околната
среда

Знания

• Изброява изискванията за енергийна ефективност
• Запознат е начините за опазване на околната среда
• Изброява начините за опазване на видовете възобновяеми енергийни
източници
• Назовава начините за рециклиране на отпадъците

Умения

• Спазва националните и международните изисквания за опазване на
околната среда в ЗХР
• Прилага изискванията за енергийна ефективност в ЗХР
• Обяснява методите за рециклиране на отпадъци в ЗХР
• Използва в ЗХР част от възобновяеми енергийни източници

Компетентности

• Способен е да контролира и прилага на практика в ЗХР изискванията
за енергийна ефективност и опазване на околната среда

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с изискванията за контрол на качеството,
енергийна ефективност и опазване на околната среда

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет/базов обект

Критерии за оценяване:

• За средство 1:
• Демонстрира теоретични знания, свързани с изискванията за контрол
на качеството, енергийна ефективност и опазване на околната среда
За средство 2:
• Изпълнява точно и вярно практическа задача, определена в предва
рително дефинирано задание

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Кетъринг“ – трета степен
на професионална квалификация
ЕРУ 12
Наименование на единицата:

Планиране и управление на разходите за кетъринг

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 12.1:

Изготвя бюджет

Знания

• Назовава видовете отчетност
• Описва начините на ценообразуване
• Дефинира правилата за попълване на счетоводни и други документи
(оферти, фактури, приемно-предавателни протоколи, заявки и др.)
• Изброява начините за разплащане
• Изброява етапите на ревизия

Умения

•
•
•
•
•
•

Компетентности

• Участва в екип при изготвянето на бюджет за кетъринг
• Отговаря за изпълнението на финансовите цели на фирмата спрямо
заложения бюджет

Резултат от учене 12.2:

Изготвя менюта, оферти, промоции

Знания

• Различава видовете меню според специфичните изисквания на гостите
(веган, без глутен, религиозни характеристики, хранителни алергии и др.)
• Дефинира асортименти, подходящи за кетъринг
• Изброява продукти, които причиняват хранителни алергии
• Различава видовете кетъринг в зависимост от вида на обслужване
• Различава видовете кетъринг в зависимост от мястото на провеждане
• Изброява видовете допълнителни услуги за кетъринг (украса, озвуча
ване и др.)
• Описва документи за резервация и отказ на резервация на кетъринг
• Назовава начините за калкулация при изготвянето на оферта за кетъринг
• Изброява начините за комуникация с клиента

Умения

• Изготвя варианти на оферти за кетъринг
• Изготвя меню
• Комуникира с клиенти, персонал и доставчици на български и чужд
език
• Използва рецептурник
• Изчислява необходимите количества хранителни продукти, напитки,
консумативи чрез специализиран софтуер или ръчно
• Договаря условията за провеждане на кетъринг събитие
• Планира провеждането на кетъринг събитие

Компетентности

• Способен е самостоятелно или в екип да съставя различни варианти на
менюта според повода, характеристиките и изискванията на гостите, като
калкулира цените на храните, напитките, консумативите и допълнителните
услуги в офертата за кетъринг

Резултат от учене 12.3:

Организира снабдяването и съхраняването на продукти, храни и напитки,
използвани в кетъринга

Знания

• Изброява видовете хранителни продукти, напитки и консумативи
• Изброява начини за изчисляване на необходимите количества хра
нителни продукти, напитки и консумативи чрез специализиран ресто
рантьорски софтуер или ръчно
• Описва видовете складови помещения и предназначението им
• Изрежда видовете транспорт за транспортиране на хранителни продукти
• Изброява изискванията за транспортиране на хранителни продукти
• Дефинира добрите практики за приемане, окачествяване и съхраняване
на хранителни продукти, напитки и консумативи
• Разпознава документите за приемане на доставените хранителни продук
ти, напитки и консумативи

Съставя първични финансово-счетоводни документи
Отговаря за приходите
Разплаща се с клиенти
Разплаща се с доставчици
Осъществява ревизия
Използва специализиран софтуер за анализ на резултатите от ревизията
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Средства за оценяване:

Условия за провеждане на
оценяването:
Критерии за оценяване:
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• Планира необходимите количества хранителни продукти, напитки и
консумативи
• Изчислява необходимите количества хранителни продукти, напитки и
консумативи чрез специализиран ресторантьорски софтуер или ръчно
• Изготвя заявка за необходимите хранителни продукти, напитки и
консумативи
• Избира подходящ транспорт в зависимост от вида хранителни продукти,
напитки и консумативи
• Приема и окачествява хранителни продукти, напитки и консумативи
• Попълва документи за приемане на доставените хранителни продукти,
напитки и консумативи
• Разпределя хранителните продукти, напитки и консумативи в подхо
дящите места за съхранение
• Организира в екип планирането, снабдяването и съхраняването на
хранителните продукти, напитки и консумативи, спазвайки СХИ
• Прилага изискванията на добрите практики (системата НАССР) за
приемане, окачествяване, разпределяне и съхраняване на хранителните
продукти, напитки и консумативи
Средство 1:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с планиране и управление на финансовите
показатели в кетъринга
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет/базов обект
За средство 1:
• Демонстрира теоретични знания, свързани с планиране и управление
на финансовите показатели в кетъринга
За средство 2:
• Изпълнява точно и вярно практическа задача, определена в предва
рително дефинирано задание

ЕРУ 13
Наименование на единицата:

Работа с техническо оборудване и обзавеждане за кетъринг

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 13.1:

Използва техническо оборудване

Знания

• Изброява видове техническо оборудване за кетъринг (топлинно, хладил
но, механично и др.)
• Изброява видове техническо оборудване в кухненската зона
• Изброява видове техническо оборудване в сервизната зона
• Изброява видове техническо оборудване в търговската зона
• Изброява видове техническо оборудване на бара
• Изброява видове транспорт за кетъринг (за оборудване, храна и напит
ки, екипа, за гостите)
• Изброява съоръженията за товарене и разтоварване
• Избира вида и количеството на топлинно оборудване според вида на
кетъринг събитието (фурна, конвектомат, скара, отопляеми шкафове и др.)
• Избира вида и количеството на хладилно оборудване според вида на
кетъринг събитието (хладилници, хладилни витрини, ледогенератори и др.)
• Избира подходящото барово оборудване (блендер, кафе машина, цитрус
преса и др.)
• Избира вида и количеството неутрално оборудване според вида на
кетъринг събитието (работни маси, колички и др.)
• Избира вида и количеството спомагателно оборудване според вида на
кетъринг събитието (бен мари, ловератор и др.)
• Организира подходящ транспорт за кетъринг (оборудване, храна и напит
ки, екипа, за гостите)

Умения
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Компетентности

• Способен е в екип да извърши подбор на необходимото техническо
оборудване според спецификата на кетъринг събитието
• Организира транспорта на техническото оборудване и обзавеждане за
кетъринг според изискванията за безопасна работа

Резултат от учене 13.2:

Участва в подготовката на кетъринг събития

Знания

• Изброява видовете обзавеждане в кухненската зона
• Изброява видовете кухненски съдове
• Изброява видовете обзавеждане на бара
• Изброява видовете баров инвентар
• Изброява видовете обзавеждане в сервизната зона
• Изброява видовете съдове и прибори, използвани в сервиза
• Изброява видовете средства от текстил (покривки, салфетки и др.)
• Изброява видовете сомелиерски пособия
• Изброява видовете допълнителен инвентар според вида на кетъринг
събитието (вази, свещници и др.)
• Изброява видовете обзавеждане в търговската зона/зоната за гости
• Изброява видовете инвентар за еднократна употреба
• Описва характеристиките, задълженията и отговорностите на различните
членове на екипа за провеждане на кетъринг събитие

Умения

• Избира вида и количеството на баров инвентар според вида на кетъринг
събитието
• Избира вида и количеството допълнителен инвентар според вида на
кетъринг събитието
• Избира вида и количеството на инвентар за еднократна употреба
• Избира вида и количеството кухненски съдове според вида на кетъринг
събитието
• Избира вида и количеството мебелно обзавеждане според вида на
кетъринг събитието (маси, столове, шатри, чадъри и др.)
• Избира вида и количеството на сомелиерски пособия според вида на
кетъринг събитието
• Избира вида и количеството на средствата от текстил според вида на
кетъринг събитието (покривки, салфетки, драперии, еластани и др.)
• Избира вида и количеството на съдове за напитки според вида на
кетъринг събитието
• Избира вида и количеството прибори според вида на кетъринг събитието
• Избира вида и количеството съдове за храна според вида на кетъринг
събитието
• Изработва скица на мястото на кетъринг събитието
• Изработва схема за разпределение на инвентар, оборудване, храна и
напитки за кетъринг събитието
• Планира необходимия брой членове на екипа за съответното кетъринг
събитие и определя ролите в екипа
• Провежда инструктаж на екипа за кетъринг

Компетентности

• Способен е в екип да организира подготовката на кетъринг събития,
като се съобразява с необходимите инвентар, оборудване, храна и напитки
за кетъринг събитието, както и с изискванията на добрите практики

Резултат от учене 13.3:

Участва в реализацията на кетъринг събития

Знания

• Назовава видовете напитки
• Изброява начините за поднасяне на различни видове напитки
• Разграничава формите на обслужване на кетъринг събитие
• Изброява начините за подготовка на търговската зона (подреждане на
бюфети, маси, застилане с покривки, обличане на столове и др.)
• Посочва необходимия инвентар за зареждане на търговската зона
• Изброява начините за поднасяне на кулинарни изделия в търговската
зона
• Изрежда видовете работно и униформено облекло за кетъринг и изиск
ванията за външния вид

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

Умения

• Зарежда масите и бюфетите с напитки
• Зарежда масите и бюфетите с посуда (чаши, чинии, прибори, шампаниери,
комплектни прибори, покривки, салфетки, съдове за смет и др.)
• Подрежда храната в търговската зала/зона
• Спазва технологичната последователност при поднасянето на храна
• Подреждане на напитки на бара и в сервизните зони
• Прилага изискванията и правилата за поднасяне на напитки
• Прилага правилата при поднасяне на различни напитки
• Спазва изискванията за външен вид, работно и униформено облекло
за кетъринг
• Комуникира с гостите на български и на чужд език

Компетентности

• Организира в екип подготовката (подреждането) на търговската зала
съгласно устновените правила и изисквания
• Обслужва в екип кетъринг събития съобразно установените правила и
изисквания

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с техническо оборудване и обзавеждане

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет/базов обект

Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира теоретични знания, свързани с техническо оборудване и
обзавеждане
За средство 2:
• Изпълнява точно и вярно практическа задача, определена в предва
рително дефинирано задание

ЕРУ 14
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 14.1:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 14.2:
Знания

Кулинарна продукция за кетъринг
4
4
Ресторантьор
4–5
4–5
Познава технологията за обработка на продуктите за кетъринг
• Описва помещенията за предварителна обработка на плодове и
зеленчуци, месо, риба и рибни продукти, птици, яйца и полуфабрикати
• Изброява начините за предварителна обработка на плодове и зеленчуци,
месо, риба и рибни продукти, птици, яйца и полуфабрикати
• Изброява инструментите за предварителна обработка на плодове и
зеленчуци, месо, риба и рибни продукти, птици, яйца и полуфабрикати
• Описва приложението на полуфабрикати в кетъринг
• Характеризира помещенията за предварителна обработка на плодове и
зеленчуци, месо, риба и рибни продукти, птици, яйца и полуфабрикати
• Прилага начините за предварителна обработка на плодове и зеленчуци,
месо, риба и рибни продукти, птици, яйца и полуфабрикати
• Работи с инструментите за предварителна обработка на плодове и
зеленчуци, месо, риба и рибни продукти, птици, яйца и полуфабрикати
• Спазва изискванията на системата НАССР за предварителна обработка
на хранителни продукти
• Следи в екип предварителна обработка на продуктите за кетъринг
спрямо заложените стандарти при спазването на СХИ
Познава технологията за приготвяне на ястия за кетъринг
• Изрежда асортиментите, подходящи за кетъринг
• Описва технологичната последователност на приготвяне на кулинарни
изделия за кетъринг
• Описва техниките за приготвяне на десерти за кетъринг
• Описва начините за аранжиране и декориране на кулинарни изделия
за кетъринг
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Умения

• Приготвя кулинарни изделия от менюто за кетъринг (студена кухня,
топла кухня, сладкарска работилница)
• Извършва органолептичен анализ на готовите кулинарни изделия за
кетъринг
• Подготвя подходящи съдове за поднасяне на кулинарни изделия за
кетъринг
• Декорира кулинарните изделия за кетъринг

Компетентности

• Организира в екип приготвянето на ястията съгласно установените
стандарти, естетически и с красив дизайн при спазването на СХИ

Резултат от учене 14.3:

Следи за съхранението на готови ястия за кетъринг

Знания

• Описва правилата за разпределение и съхраняване на готовите кули
нарни изделия за кетъринг до реализацията им
• Разграничава видовете опаковки за транспортиране на кулинарните
изделия за кетъринг
• Познава системата НАССР

Умения

• Съхранява готовите кулинарни изделия за кетъринг до реализацията им
• Използва подходящи опаковки за транспортиране на готови кулинарни
изделия за кетъринг

Компетентности

• Организира в екип правилното съхраняване на готовите кулинарни
изделия за кетъринг съобразно заложените стандарти, изискванията на
системата НАССР и СХИ
• Контролира правилното съхраняване на кулинарните изделия за кетъ
ринг съобразно заложените стандарти и СХИ

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с кулинарна продукция за кетъринг

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет/базов обект

Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира теоретични знания, свързани с кулинарна продукция за
кетъринг
За средство 2:
• Изпълнява точно и вярно практическа задача, определена в предва
рително дефинирано задание

ЕРУ 15
Наименование на eдиницата:

Контрол на качеството

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 15.1:

Спазва нормативните изисквания и стандарти за качество на храните за
кетъринг

Знания

• Идентифицира изискванията (нормите) за провеждане на кетъринг в
различни условия
• Познава СХИ в ЗХР
• Познава ЗБУТ
• Познава системата НАССР

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• Отговорен е за спазването на нормативните изисквания и стандарти за
качество на храните за кетъринг

Спазва изискванията за провеждане на кетъринг в различни условия
Спазва СХИ
Спазва ЗБУТ
Прилага системата НАССР
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Резултат от учене 15.2:

Спазва изискванията за енергийна ефективност и опазване на околната
среда

Знания

• Изрежда екологичните изисквания и норми
• Изрежда правилата за разделно събиране на отпадъците

Умения

• Спазва екологичните изисквания и норми
• Прилага правилата за разделно събиране на отпадъците

Компетентности

• Контролира спазването на изискванията за енергийна ефективност и
опазване на околната среда

Резултат от учене 15.3:

Прилага трудовата дисциплина

Знания

• Описва дейността на фирма за кетъринг
• Дефинира вътрешнофирмените правила
• Разграничава длъжностните характеристики за различни позиции във
фирмата за кетъринг

Умения

• Различава задълженията на отделните обслужващи звена във фирмата
за кетъринг
• Попълва документи за кандидатстване на различни позиции във фирма
за кетъринг
• Инструктира екипа, с който работи, по спазване на трудовата дисциплина

Компетентности

• Контролира прилагането на трудовата дисциплина

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с контрола на качеството в кетъринга

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет/базов обект

Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира теоретични знания, свързани с контрола на качеството в
кетъринга
За средство 2:
• Изпълнява точно и вярно практическа задача, определена в предва
рително дефинирано задание

ЕРУ по обща професионална подготовка за професии от четвърта степен на професионална
квалификация
ЕРУ 16
Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 16.1:

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

Знания

• Познава в детайли разпоредбите за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд
• Познава основните елементи на организацията за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд
• Познава в детайли рисковете за здравето и безопасността при
извършваната трудова дейност и при трудовите дейности, свързани с
конкретната професионална квалификация
• Познава в детайли необходимите мерки за защита и средствата за
сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд
• Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
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Умения

• Контролира процеса по изготвяне на инструкции за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд
• Организира извършването на трудовите дейности при спазване на
нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд
• Извършва контрол (при необходимост) на изпълнението на трудовите
дейности при спазване на разпоредбите за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд
• Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд
• Разпознава рисковете за здравето и безопасността при различни трудови
дейности
• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд

Компетентности

• Участва в създаването на организация за осигуряване на безопасни
условия на работа
• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
• Предприема мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на
рисковете за здравето и за безопасност на работното място при различ
ните трудови дейности

Резултат от учене 16.2:

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

Знания

• Познава разпоредбите за опазване на околната среда при конкретната
трудова дейност
• Познава в детайли рисковете от замърсяване на околната среда при
конкретната трудова дейност и при свързаните трудови дейности
• Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на
продукти

Умения

• Организира и контролира сортирането/съхраняването/изхвърлянето на
продукти, материали, консумативи и др., при спазване технологията за
събиране и рециклиране

Компетентности

• Притежава екологично съзнание за опазване на околната среда
• Анализира причините за екологично замърсяване
• Участва в разработването на правила за опазване на околната среда
• Следи за спазване на изискванията и правилата за опазване на околната
среда

Резултат от учене 16.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

• Познава нормативните разпоредби за осигуряване на аварийна без
опасност
• Познава в детайли основните изисквания за осигуряване на аварийна
безопасност
• Обяснява стъпките за действия при аварии и аварийни ситуации
• Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
• Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

• Използва терминологията за описване на аварийните ситуации
• Създава организация за осъществяване на контрол по спазване на
мерките за пожарна и аварийна безопасност
• Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
• Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на
работа
• Оказва първа помощ на пострадали при авария
• Изброява основните рискове, които могат да доведат до аварии и
аварийни ситуации
• Оказва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

• Организира овладяването на възникнал пожар и/или авария в съот
ветствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварий
на безопасност
• Актуализира вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна
безопасност
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Средства за оценяване:

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

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:
Владее теоретични знания за:
• хигиенните норми
• здравословните и безопасни условия на труд на работното място
• превантивната дейност за опазване на околната среда
• овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на
пострадали
За средство 2:
• Взема бързо най-адекватно решение при зададената рискова ситуация
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа
помощ

ЕРУ 17
Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 17.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

• Познава същността на общата теория на пазарната икономика
• Познава задълбочено основните икономически проблеми – оскъдност,
ресурси, избор
• Знае ролята на държавата в пазарната икономика
• Познава задълбочено основните икономически субекти в бизнеса

Умения

• Представя реални практически примери за управление на различни
бизнес начинания в сферата на ресторантьорството

Компетентности

• Способен е да анализира реални практически примери за управление
на бизнес начинания в сферата на ресторантьорството

Резултат от учене 17.2:

Познава основните характеристики на фирменото управление

Знания

• Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира основни икономически понятия в контекста на фирменото
управление

Умения

• Обяснява основни икономически понятия в контекста на фирменото
управление

Компетентности

• Взема решения за оптимизиране на дейността, като отчита икономи
ческата обстановка в контекста на фирменото управление

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в зададения казус/сценарий
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ЕРУ 18
Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 18.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания
Умения

• Знае същността на предприемачеството
• Познава видовете предприемачески умения
• Анализира практически примери за успешно управление на фирмата

Компетентности

• Предлага нови идеи за развитие на бизнеса

Резултат от учене 18.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

Компетентности

• Познава характеристиките на предприемаческото поведение
• Знае видовете предприемаческо поведение
• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на
работата
• Предлага решения за повишаване ефективността на дейността

Резултат от учене 18.3:

Разработва бизнес план

Знания

Умения

• Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на
бизнес план
• Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда и влиянието им върху
дейността на фирмата
• Анализира възможностите за развитие на фирмата

Компетентности

• Самостоятелно или в екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
• Разработване в екип на бизнес план на фирмата по предварително дефи
нирано задание
За средства 1, 2 и 3:
• Учебен кабинет
За средство 1:
• Владее основните теоретични постановки в областта на икономиката и
предприемачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
описания проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
• Разработва бизнес план на фирмата според изискванията на предва
рително дефинираното задание

Умения

Условия за провеждане на
оценяването:
Критерии за оценяване:

ЕРУ по отраслова професионална подготовка, единна за професиите от професионално на
правление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ с четвърта степен на професионална
квалификация
ЕРУ 19
Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5
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Резултат от учене 19.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

• Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и
йерархични връзки
• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Умения
Компетентности

Резултат от учене 19.2:
Знания

• Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно
работния протокол
• Поема отговорности при работа в екип
Води ефективна бизнес комуникация

Резултат от учене 19.3:

• Познава етичните норми на комуникацията
• Познава правилата за вербална и невербална комуникация
• Познава ефективното поведение при конфликти
• Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция
• Разпознава и избягва конфликтни ситуации
• Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
• Води делова комуникация – писмена и устна
• Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изиск
ванията на гостите
• Провежда ефективна комуникация с възложители съобразно индиви
дуалните им характеристики
• Провежда разговор с гости с цел консултиране и съгласуване на услуги
• Разбира и уважава изискванията на гостите и защитава интересите на
организацията
Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност

Знания

• Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

• Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана
литература, техническа документация и др.)
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други
източници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори
и гости
• Ползва чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна
комуникация по професионални теми
Средство 1:
• Разговори на професионални теми на чужд език
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 1:
• Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда

Умения

Компетентности

Компетентности
Средства за оценяване:
Условия за провеждане на
оценяването:
Критерии за оценяване:

ЕРУ 20
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
професионалната си дейност
5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 20.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

• Изброява интернет търсачки и мотивира избора си на определени
сред тях
• Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в
интернет и начини за оценка на надежността є
• Обяснява същността на уеб каналите (RSS и др.) за получаване на
информация
• Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни елек
тронни носители
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• Знае начините за формиране на поддиректории (папки)
• Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория
(папка) в друга
• Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово
съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
• Познава различни доставчици на облачни услуги
Умения

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

Компетентности

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на
информация

Резултат от учене 20.2:

Комуникира с ИКТ

Знания

• Изброява доставчици на услугата електронна поща
• Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
• Обяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане
• Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на
знания и опит в областта на професията
• Обяснява употребата на електронен подпис
• Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Умения

• Използва електронна поща
• Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
• Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
• Използва множество електронни услуги, като пазаруване онлайн,
електронно банкиране, взаимодействие с държавни институции и др.
• Използва електронен подпис за авторизация
• Обменя знания и опит в онлайн общности
• Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 20.3:

Формира цифрово съдържание с ИКТ

Знания

• Познава функционалностите на софтуерите за формиране и редакция
на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения,
аудио, видео)
• Познава функционалностите на редакторите за формиране и поддръжка
на шаблонни интернет страници и/или блогове
• Описва функционалностите на специализираните софтуери в ресторан
тьорството
• Запознат е с онлайн представянето на ЗХР

Умения

• Формира сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения,
аудио, видео) с различни оформления
• Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг
• Използва редактори за формиране и поддръжка на шаблонни интернет
страници и/или блогове
• Използва специализиран ресторантьорски софтуер
• Проверява онлайн каналите за постъпили резервации и отзиви на гости

Компетентности

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при формирането на елек
тронно съдържание

Резултат от учене 20.4:

Осигурява сигурност при работата с ИКТ
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Знания

• Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа
онлайн
• Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
• Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
• Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния
живот и околната среда

Умения

• Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет
страници
• Активира филтри на електронна поща против спам
• Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
• Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
• Защитава файлове с криптиране или с пароли
• Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

• Способен е да защити комплексно от злонамерени действия електрон
ната среда, в която работи

Резултат от учене 20.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

• Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването
на цифрови технологии
• Познава начините за инсталиране/преинсталиране на операционна сис
тема и друг софтуер
• Познава възможностите за актуализиране на собствените си цифрови
умения

Умения

• Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, прило
жение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
• Променя настройките и опциите на операционната система или друг
софтуер при решаване на проблеми

Компетентности

• Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал
при работа с ИКТ

Средства за оценяване:

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

Условия за провеждане на
оценяването:

• Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет

Критерии за оценяване:

• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време. Демонстрирани са професионални
знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 21
Наименование на единицата:

Организация на работния процес

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5
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Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 21.1:

Организира работния процес

Знания

•
•
•
•

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 21.2:

Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес

Знания

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

Умения

• Организира дейностите
• Спазва и следи етичните норми на поведение
• Участва в изграждането на ефективна работна среда

Компетентности

• Ефективно разпределя и планира дейностите
• Създава и поддържа етична работна среда

Средства за оценяване:

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

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет/базов обект

Критерии за оценяване:

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

Познава
Познава
Познава
Познава

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

ЕРУ 22
Наименование на единицата:

Обслужване на гости и организация на събитие

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 22.1:

Консултира гости

Знания

• Описва начините на обслужване на гости
• Разграничава видовете организирани събития
• Дефинира психологическите характеристики на гостите
• Описва вътрешнофирмените стандарти за обслужване на гости и орга
низиране на събитие
• Дефинира принципите на гостоприемство
• Изрежда професионални термини на чужд език

Умения

• Проучва очакванията на гостите във връзка с обслужването и орга
низирането на събития
• Прилага вътрешнофирмените стандарти за обслужване на гости и
организиране на събитие. Прилага принципите на гостоприемство
• Използва чуждоезикова терминология по професията

Компетентности

• Способен е да организира обслужването на гости и организирането на
събития, в това число и на чужд език според установените стандарти на
ЗХР
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Резултат от учене 22.2:

Обслужва гости

Знания

• Изрежда правилата за обслужване на гости
• Изброява видовете сервиз спрямо ЗХР
• Описва правилата при подредбата на различни видове маси (блок
маси, приеми и др.)
• Описва вътрешнофирмените изисквания за обслужване на гости в ЗХР
• Изброява методи за проучване на клиентската удовлетвореност

Умения

• Спазва правилата за обслужване на гости
• Умее да подготвя различни видове маси (блок маси, приеми и др.)
според вида на изхранване и правилната декорация
• Ползва чужд език при изпълнение на служебните си задължения
• Прилага вътрешнофирмените изисквания за обслужване на гости в ЗХР
• Използва различни методи за проучване на клиентската удовлетвореност

Компетентности

• Реализира самостоятелно и в работен екип обслужване на гости в зави
симост от фирмените стандарти в ЗХР

Резултат от учене 22.3:

Отговаря за организацията на съответното събитие съвместно с възло
жител

Знания

• Дефинира същността на ресторантьорските услуги
• Описва категоризацията на ресторантьорските услуги и тяхното
съдържание
• Разпознава различните длъжностни позиции в ресторантьорството и
техните отговорности

Умения

• Степенува различните ресторантьорски услуги
• Различава отговорностите на различните длъжностни позиции в
ресторантьорството
• Разпределя задачи по организиране на конкретно събитие

Компетентности

• В състояние е да организира конкретно събитие съвместно с прекия
ръководител

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест, на казус по зададен сценарий
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с посрещане и обслужване на гости в раз
лични типове заведения

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет/базов обект

Критерии за оценяване:

За средства 1 и 2:
• Консултира и обслужва гости, като отговаря на индивидуалните им
изисквания
• Комуникира на чужд език
• Прилага вътрешнофирмените стандарти за обслужване на гости

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Организация и управление
в ресторантьорството“ – четвърта степен на професионална квалификация
ЕРУ 23
Наименование на eдиницата:

Управление на финансовата отчетност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 23.1:

Изготвя бюджет

Знания

•
•
•
•

Описва видовете бюджет
Назовава видовете отчетност
Описва видовете приходи
Изрежда видовете разходи
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Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

• Участва в екип при изготвянето на бюджет в ЗХР
• Отговаря за изпълнението на бюджета и финансовите цели на ЗХР
спрямо заложения бюджет

Резултат от учене 23.2:

Изготвя менюта и специални предложения

Знания

• Описва различните видове менюта (ежедневни, сезонни, меню за съби
тие и др.)
• Изрежда начини за ценообразуване на менюта и специални предложения
• Описва начините за изготвяне на видовете менюта в ЗХР
• Информира се за нови продукти и рецепти

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• Одобрява цени на менюта и специални предложения, прилагайки прие
тата ценова политика
• Изготвя анализи на менюта и специални предложения за изминал
период

Резултат от учене 23.3:

Организира снабдяването и съхраняването на продукти, храни и напитки,
използвани в ЗХР

Знания

• Изброява продукти, храни и напитки, използвани в ЗХР
• Обяснява първичното счетоводство на храни и напитки
• Изброява основни доставчици по видове продукти, храни и напитки в
ЗХР
• Изброява методите и условията за правилно съхранение на продукти,
храни и напитки

Умения

• Контролира стоковата наличност на продукти, храни и напитки
• Участва в подбор на доставчици
• Контролира правилното съхранение на продукти, храни и напитки

Компетентности

• Проверява снабдяването на продукти, храни и напитки в съответствие
с изискванията за система HACCP
• Контролира правилното съхранение на хранителни продукти и други
стоки в съответствие с изискванията за система HACCP

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с планиране и управление на финансовите
показатели в ЗХР

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет/базов обект

Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира теоретични знания, свързани с планиране и управление
на финансовите показатели в ЗХР
За средство 2:
• Изпълнява точно и вярно практическа задача, определена в предва
рително дефинирано задание

Изготвя бюджет и го предоставя за одобрение от собственика
Отговаря за приходите
Оптимизира разходите
Проверява първични финансово-счетоводни документи
Използва специализиран софтуер за анализ при изпълнение на бюджета

Участва в ценообразуването на менюта и специални предложения
Утвърждава цени за храни и напитки
Одобрява цени на винени листи
Внедрява в менюто нови продукти и рецепти

ЕРУ 24
Наименование на eдиницата:

Работа с техническо оборудване и обзавеждане

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5
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Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 24.1:

Използва техническо оборудване

Знания

• Изброява видовете машини и съоръжения в кухненския блок
• Изброява видовете машини и съоръжения в търговската зала
• Описва начините за поддръжка и профилактика на машините
• Изрежда необходимия инвентар в ЗХР
• Познава необходимата документация за експлоатация на машини и
съоръжения в ЗХР

Умения

• Проверява функционалността на различни видове машини в ЗХР
• Контролира ефективната работа с различни видове машини и уреди в
ЗХР
• Проверява наличните количества на съдове и инвентар
• Проверява хигиената на различните видове машини в ЗХР
• Провежда инструктаж за работа с машини и съоръжения в ЗХР

Компетентности

• Контролира правилното и ефективно използване на техническо обо
рудване съобразно изискванията за експлоатация и здраве и безопасност
при работа

Резултат от учене 24.2:

Участва в подготовката на търговските зали в ЗХР

Знания

• Информиран е за видовете интериорен дизайн на търговската зала в
ЗХР
• Изрежда необходимото обзавеждане на търговска зала в ЗХР
• Описва начините за открояване на отличителен стил на ЗХР
• Изрежда необходимия инвентар за търговска зала в ЗХР

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

• Способен е да контролира готовността на търговската зала за гости
съобразно визията и отличителния стил на фирмата и в съответствие с
типа на заведението

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с подготовката на търговската зала в
ЗХР

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет/базов обект

Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира теоретични знания, свързани с интериора, техническо
оборудване и обзавеждане на търговската зала в ЗХР
За средство 2:
• Изпълнява точно и вярно практическа задача, определена в предва
рително дефинирано задание

Одобрява интериорния дизайн в ЗХР
Одобрява аранжирането на търговската зала
Избира отличителен стил на ЗХР
Подбира подходящия инвентар
Потвърждава готовността на търговската зала преди отварянето на ЗХР

ЕРУ 25
Наименование на единицата:

Кулинарна продукция

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 25.1:

Контролира обработката на продуктите
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Знания

• Изброява основните групи хранителни продукти
• Разграничава видовете обработка на хранителни продукти
• Разпознава нови техники за обработка на хранителни продукти

Умения

• Контролира основните начини за обработка на продукти и храни
• Извършва контрол на обработката на хранителни продукти
• Внедрява нови технологии за обработка на хранителни продукти

Компетентности

• Способен е да контролира обработка на хранителни продукти спрямо
вида на заведението, заложените стандарти при спазването на СХИ

Резултат от учене 25.2:

Контролира приготвянето на ястия

Знания

• Изброява видовете ястия от менюто
• Различава начините на приготвяне на ястията
• Разпознава различни начини за аранжиране на ястията
• Описва начините на приготвяне и представяне на ястията за различните
форми на поднасяне (all inclusive, a la carte, кетъринг)

Умения

• Проверява спазването на технологията при приготвяне на ястията
• Контролира оформянето на ястията
• Отговаря за представянето на ястията спрямо различните форми на
поднасяне (all inclusive, a la carte, кетъринг)

Компетентности

• Контролира приготвянето на ястията спрямо вида на заведението,
заложените стандарти в менюто и при спазването на СХИ

Резултат от учене 25.3:

Контролира съхраняването на готови ястия

Знания

• Изброява техническите съоръжения за съхранение на готови ястия
• Изброява начини за етикетиране и съхранение на основните групи
ястия
• Описва начините на приготвяне и последващо тяхно съхранение на
готови ястия по система НАССР

Умения

• Контролира начините на съхранение на основните групи ястия
• Проверява изправността на съоръжение за съхраняване на ястията
• Взема участие в мониторинга на времето за съхранение на готовите
ястия
• Контролира спазването на етикетиране на готовите ястия при тяхното
съхранение

Компетентности

• Способен е правилно да контролира съхранение на готова кулинарна
продукция съобразно заложените стандарти и система НАССР

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с кулинарната продукция

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет/базов обект

Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира теоретични знания, свързани с кулинарна продукция
За средство 2:
• Изпълнява точно и вярно практическа задача, определена в предва
рително дефинирано задание

ЕРУ 26
Наименование на единицата:

Контрол на качеството

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Ресторантьор

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5
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Резултат от учене 26.1:

Контролира спазването на нормативните изисквания и стандарти за
качество на храните

Знания

• Запознат е с контрол на качеството по стандартите за работа
• Изброява начините за контрол на качеството по система НАССР
• Описва начините за проследяване на качеството

Умения

• Проверява спазването на стандартите за работа в ЗХР за контрол по
качеството
• Взема участие в мониторинга на системата НАССР за контрол на
качеството на кулинарна продукция
• Обяснява видовете алергени по система НАССР
• Контролира начините за измерване и контрол на качеството

Компетентности

• Способен е да осъществява контрол на качеството в ЗХР съобразно
заложените стандарти за работа и система НАССР

Резултат от учене 26.2:

Контролира спазването на изискванията за енергийна ефективност и опаз
ване на околната среда

Знания

• Изброява изискванията за енергийна ефективност
• Описва начините за опазване на околната среда
• Изброява начините за опазване на видовете възобновяеми енергийни
източници
• Назовава начините за рециклиране на отпадъците

Умения

• Контролира спазването на националните и международните изисквания
за опазване на околната среда в ЗХР
• Взема участие в прилагането на изискванията за енергийна ефективност
в ЗХР
• Обяснява методите за рециклиране на отпадъци в ЗХР
• Контролира начините на използване на възобновяеми енергийни източ
ници в ЗХР

Компетентности

• Способен е да контролира и прилага на практика в ЗХР изискванията
за енергийна ефективност и опазване на околната среда

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с контрол на качеството, енергийна ефек
тивност и опазване на околната среда

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет/базов обект

Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира теоретични знания, свързани с контрол на качеството
• Дефинира точно и вярно енергийна ефективност и опазване на околната
среда
За средство 2:
• Изпълнява точно и вярно практическа задача, определена в предва
рително дефинирано задание

4. Изисквания към материалната база
4.1. Обучение по теория
Обучението по теория се осъществява в
учебни кабинети, обзавеждането и оборудването на които включват: работно място
на преподавателя (работна маса и стол),
работно място на всеки обучаван (работна
маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно
шкафове за различни цели), гладка свободна
стена за окачване на нагледни материали,
компютър, технически средства – микрофон,
телевизионен монитор, CD плейър и филми,
мултимедийно устройство и други дидактически средства за обучение.

Необходимо е обучението по теория да се
подсигури с учебни пособия – табла с мостри на основни, помощни и спомагателни
материали, видеоматериали за организация
на работните места в професията, за технологичната последователност при производството на видовете храни и напитки, както
и специализирана литература в областта на
ресторантьорството.
Необходимо е обучаващата институция да
разполага с учебен кабинет за обучение по
чужд език и учебен кабинет за компютърно
обучение с работно място за преподавателя
(работна маса с компютър, стол) и работно
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място на всеки обучаем (работна маса с компютър, стол), достъп до интернет и осигурен
софтуерен продукт за ресторантьорството.
2.2. Обучение по практика
Учебната кухня/ресторант трябва да бъде
обзаведена с маси и столове за обучаваните, работно място за преподавателя, учебна
дъска, шкаф за дидактически материали,
работна мивка, хладилен шкаф, везна, обособени групови работни места, съобразени
с броя на обучаваните в групата (при максим у м 3 – 4 обу чавани на едно рабо т но
място), коит о включват: готварска печка с
осигурена вентилация, мивка; работен плот
с под ход ящо покритие; к у х ненск и шкаф;
кухненски и трапезен инвентар – съдове и
прибори, вк лючително за съх ран яване и
т ранспортиране, под ход ящи за кет ъринг;
обзавеждане за кетъринг и специализиран
транспорт за кетъринг.
За правилното и безопасно протичане на
практическото обучение е необходимо да се
осигурят площи за гардероб и за съхранение
на хранителни продукти. Обучаваните трябва
да проведат част от практическото обучение
в заведение/учебно-тренировъчен ресторант.
В учебната кухня/ресторант трябва да има
осигурени противопожарни средства, както
и лични предпазни средства за обучаваните
и обучаващите.
5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по теория и практика
на професията и специалността имат лица с
висше образование и образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по специалности от професионално
направление „Туризъм“ от областта на висше
образование „Социални, стопански и правни
науки“ и от професионално направление „Хранителни технологии“ от областта на висше
образование „Технически науки“ от Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления“ (ДВ, бр. 64 от
2002 г.), съответстващи на учебните предмети
или на модули от отрасловата и специфичната
задължителна професионална подготовка.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, могат да преподават
лица без висше образование и без придобита
професионална квалификация „учител“, ако
са придобили професионална квалификация
при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните си знания, умения
и компетентности.
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № РД-02-20-1
от 5 март 2020 г.

за условията и реда за определяне на раз
мерите и разположението на сервитутните
ивици и на специалния режим за упражня
ване на сервитутите на водоснабдителните и
канализационните проводи (мрежи) и съоръ
жения извън населените места и селищните
образувания
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът:
1. за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици на водоснабдителните и канализационните проводи
(мрежи) и съоръжения, публична държавна
и публична общинска собственост, извън
населените места и селищните образувания
(наричани „линейни В и К обекти“);
2. за определяне на специалния режим за
упражняване на сервитутите на линейните
В и К обекти, включително редът и условията
за упражняване на правата на лицата, които
изграждат и експлоатират линейните В и К
обекти по чл. 83, ал. 6 ЗУТ (собствениците
на водоснабдителните и канализационните
проводи (мрежи) и съоръжения, публична
държавна и публична общинска собственост);
3. за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици при реконструкция или основен ремонт на съществуващи
линейни В и К обекти, когато се променят
трасето, обхватът и границите на сервитутните ивици;
4. при които в сервитутните ивици на
съществуващи линейни В и К обекти могат
да се разполагат допълнителни (заместващи)
проводи за водоснабдяване и отвеждане на
отпадъчни води.
(2) От обхвата на наредбата се изключват
подводни линейни В и К обекти, разположени в морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България.
Чл. 2. (1) Сервитутните ивици на линейните
В и К обекти се определят с оглед ефективното използване на териториите, поддържането
на природното равновесие и опазването на
околната среда.
(2) Разположението и размерите на сервитутните ивици се определят с оглед засягане
на минимални площи от земеделските територии, горските територии, териториите,
заети от води и водни обекти, и териториите
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на транспорта, необходими за изграждането,
поддръжката и експлоатацията на линейните
В и К обекти.
Г л а в а

в т о р а

РАЗПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕРИ НА СЕРВИТУТНИТЕ ИВИЦИ
Чл. 3. (1) Разположението и размерите на
сервитутните ивици за изграждане на нови,
както и при основен ремонт или реконструкция на съществуващи линейни В и К обекти,
когато се променят трасето, обхватът и границите на сервитутните ивици, се определят
с парцеларния план по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
при спазване на приложения № 1 и 2.
(2) Площите на засегнатите поземлени
имоти от сервитутните ивици на линейните
В и К обекти се определят с плана по ал. 1.
(3) При проектирането на предварителния
проект на парцеларен план, в който се изработват варианти на трасето на провода, и
на окончателния проект – парцеларен план,
разположението на сервитутните ивици се
съобразява със:
1. съществуващите мрежи и съоръжения
на друга техническа инфраструктура в обхвата
на проектната сервитутна ивица на линейния
В и К обект;
2. одобрен и т е под робн и ус т ройс т вен и
планове и инвестиционни проекти и издадените разрешения за строеж, включително за
техническата инфраструктура в обхвата на
проектната сервитутна ивица на линейния
В и К обект;
3. релефните, инженерно-геоложките и хидроложките особености на района, през който
преминава трасето на линейния В и К обект;
4. санитарно-хигиенните условия и засягането на терени с вероятно разпространение
на предвидими природни бедствия;
5. условията, изискванията и ограниченията, определени в акта, с който компетентният орган по опазване на околната среда
и биологичното разнообразие е съгласувал
предварителния проект за трасе;
6. изискванията и мерките за опазване на
недвижими културни ценности, определени
от министъра на културата в становището
по чл. 84, ал. 1 от Закона за културното наследство;
7. съществуващата ценна едроразмерна
дървесна растителност;
8. икономичното осъществяване на проекта
и осигуряване на възможност за целесъобразно ползване на засегнатите земеделски и/или
горски територии;
9. изискванията за поддръжка, експлоатация
и безопасност на линейните В и К обекти,
свързани със сервитутните им ивици;
10. специфични условия за извършване на
строителни и монтажни работи при изграж-
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дане на нови линейни В и К обекти, както
и при основен ремонт или реконструкция на
съществуващи.
Чл. 4. Размерите на сервитутните ивици на
линеен В и К обект се определят при спазване
на приложения № 1 и 2 и в зависимост от:
1. вида на обекта – водоснабдителен или
канализационен провод (мрежа) или съоръжение;
2. начина на полагане – подземно, наземно,
надземно, над или през воден обект;
3. технологичните изисквания за изграждане, ремонт и/или реконструкция на провода/
съоръжението;
4. техническите изисквания за осигуряване на условия за безопасна експлоатация
и поддръжка на линейния В и К обект или
отделни негови части;
5. изискванията за осигуряване на условия
за безпрепятствен достъп на обслужваща или
строителна механизация с определени габарити от най-близкия път до всички части на
линейния В и К обект;
6. диаметъра/размера на провода и съоръженията;
7. мес т оположен ие т о на серви т у т ната
ивица – в земеделски или горски територии,
територии, заети от води и водни обекти, или
територии на транспорта.
Чл. 5. (1) Размерите на сервитутните ивици
на линейните В и К обекти са определени във:
1. приложение № 1 – за проводи и съоръжения на водоснабдителната система;
2. приложение № 2 – за проводи и съоръжения на канализационната система.
(2) Увеличаване или намаляване на размерите на сервитутните ивици или несиметрично
разположение спрямо провода се доказва с
проекта за парцеларния план по чл. 3, ал. 1
при условията, определени в приложенията
по ал. 1. Не се допуска намаляване на размерите на сервитутните ивици в залесени
горски територии.
Чл. 6. Размерите на сервитутната ивица,
подходът към нея и видовете сервитутни права при изграждане на линеен В и К обект,
който не е включен в приложения № 1 или
2, се определят с парцеларния план по чл. 3,
ал. 1, чрез приравняване на линейния В и К
обект към някой от обектите в приложения
№ 1 или 2, и съобразно изискванията по чл. 4.
Чл. 7. (1) Лицата по чл. 83, ал. 6 ЗУТ осигуряват за своя сметка отразяването:
1. в кадастъра на границите на сервитутните ивици като зони на ограниченията върху
поземлените имоти съгласно чл. 31а от Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);
2. на заснетите линейни В и К обекти и
съоръженията към тях в съответните специализирани карти и регистри съгласно чл. 32,
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ал. 1 ЗКИР или по реда на § 36 от преходните
и заключителните разпоредби на същия закон;
3. на промените на границите на сервитутната ивица;
4. на прекратяването на сервитута.
(2) До приемане на кадастралната карта
и кадастралните регистри за съответната
територия линейните В и К обекти и сервитутните им ивици се отразяват в картата на
възстановената собственост за съответното
землище.
Чл. 8. (1) Лицата по чл. 83, ал. 6 ЗУТ при
необходимост осигуряват за своя сметка обозначаването на местоположението на участъци от проводи и съоръжения във връзка с
безопасността им.
(2) Във воден обект, както и на местата,
където е възможно котвено боравене, извън
обектите по чл. 1, ал. 2, сервитутната ивица
се обозначава със сигнални знаци. Визуалното
и конструктивното оформление и местоположението на сигналните знаци по границите на
сервитутните ивици се определят в съответствие с правилата за ползване на водния обект.
Г л а в а

т р е т а

СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ
НА СЕРВИТУТНИТЕ ПРАВА
Чл. 9. В сервитутните ивици на линейните В и К обекти лицата по чл. 83, ал. 6 ЗУТ
имат право:
1. на изграждане/прокарване на В и К
линейни обекти и подземни и/или наземни
съоръжения към тях;
2. техни представители да влизат и да преминават през засегнатите имоти и да извършват
дейности в тях, свързани с изграждането и/или
експлоатацията на линейните В и К обекти и
съоръженията към тях, включително право
на преминаване на техника през засегнатите
поземлени имоти;
3. да извършват дейности по отстраняване
на аварии;
4. да извършват планови дейности, свързани
с експлоатацията и поддръжката на линейните
В и К обекти или техни части.
Чл. 10. (1) В сервитутните ивици на линейните В и К обекти не се допуска:
1. всякакъв вид застрояване, с изключение
на проводи и/или други мрежи на техническата инфраструктура, когато това е допуснато с
нормативен акт, при спазване на чл. 11;
2. засаждане на дървета и храсти;
3. засаждане на растителни видове с развита
коренова система на по-малко от 2,00 m от
границата на сервитутната ивица;
4. извършване на сондажни работи, търсене,
проучване и добив на подземни богатства;
5. складиране на всякакъв вид отпадъци и
материали, освен във връзка с извършваното
строителство, ремонт или реконструкция;
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6. поставяне на фуражи, минерални торове,
оборска тор и съоръжения за съхранение на
химикали;
7. стрелба по съоръженията и проводите,
взривни работи и палене на огън;
8. достъп на неупълномощени лица до
съоръженията на линейните В и К обекти,
вкл. през техни капаци и люкове;
9. движение на хора и добитък по откритите
тръбопроводни участъци;
10. предизвикване на вибрации и удари
непосредствено над В и К обекта и в непосредствена близост до съоръженията към него;
11. обработване (разораване) на почвата
на дълбочина, по-голяма от 0,5 m в сервитутната ивица;
12. извършване на драгажни работи или работи по отстраняване на почвата и използване
на влачещи котви, вериги, трупи, тралове или
мрежи в сервитутната ивица във водно тяло;
13. използване на вещества или препарати
в земеделието, които могат да увредят В и К
обекта и/или да причинят електрохимична
корозия на проводите или съоръженията;
14. наводняване или отводняване на терена,
причинено от действия на собственика или
ползвателя на имота;
15. извършване на изкопно-насипни дейности;
16. инсталиране на тоалетни, кладенци,
оборудване за филтрация и други източници
на замърсяване на почвата и подземните води.
(2) Частите от поземлени имоти, засегнати
от сервитутните ивици на линейните В и К
обекти, разположени в земеделски земи, могат
да се използват само за засяване с култури с
къса коренова система.
Чл. 11. (1) В сервитутната ивица се допуска
след писмено съгласие на лицето по чл. 83,
ал. 6 ЗУТ и на експлоатационното дружество
(В и К оператора) извършване на дейности,
свързани с изграждане и/или реконструкция
на друга техническа инфраструктура, която
попада в границите на сервитутната ивица
на линейния В и К обект.
(2) Лицата, на които е разрешено извършването на дейности по ал. 1, са длъжни за
своя сметка:
1. след завършването на строителните и
монтажните работи да възстановят терена на
сервитутната ивица и да извозят отпадъците;
2. да възстановят всички причинени вреди
в имота.
Чл. 12. При упражняване на сервитутните
права лицето по чл. 83, ал. 6 ЗУТ е длъжно да:
1. възстанови терена на сервитутната ивица
след завършването на строителните и монтажните работи или дейностите по т. 4, 5, 6
и 8 и да извози отпадъците;
2. възстанови всички причинени вреди в
имота;
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3. извършва периодично контрол и предприема действия за спазване на изискването
размерите на сервитутната ивица да отговарят
на определените;
4. поддържа състоянието на сервитутната
ивица съгласно изискванията на тази наредба
и на специалните закони, когато има такива;
5. почиства периодично сервитутната ивица
до определените є размери чрез:
а) изсичане на дървета, храсти и клони в
нейните граници върху поземлени имоти в
горски територии, представляващи просеки;
б) изсичане и подкастряне на единични
дървета и клони в нейните граници върху
поземлени имоти извън горски територии;
в) изсичане и подкастряне при необходимост на единични дървета и клони в овощни
градини само в подходящ за това сезон;
г) изсичане при необходимост на дървета
и храсти в паркове и ценни насаждения в
границите на сервитутната ивица;
6. предаде изсечената дървесна маса на
собственика/ползвател я на засегнати я от
сервитута имот, като я изнесе и складира на
съгласувано с него място;
7. съобразява графиците на плановите дейности в сервитутната ивица по експлоатацията
и ремонта с опазването и прибирането на
селскостопанската продукция от засегнатите
от сервитута имоти;
8. изсича единични дървета, които се
намират извън сервитутната ивица в горски
територии, при възникнала опасност от падането им върху В и К обект след необходимото съгласуване съгласно Закона за горите и
нормативните актове по неговото прилагане.
Чл. 13. (1) Достъпът до В и К обект в сервитутната му ивица се определя в инвестиционния проект за изграждане, основен ремонт
или реконструкци я, като приоритетно се
ползват републиканската и общинската пътна
мрежа и съществуващите селскостопански и
горски пътища.
(2) Размерите на подхода за достъп до сервитутната ивица се определят в зависимост от:
1. габаритите на обслужващата или строителната механизаци я и съоръжени ята с
най-големи външни размери, които се транспортират до и от В и К обект – за широчина;
2. разстоянието между избрана страна на
сервитутната ивица и най-близкия до нея
път – за дължина.
Чл. 14. Разпоредбите на тази глава се
прилагат и по отношение на съществуващите
водоснабдителни и канализационни проводи
(мрежи) и съоръжения – публична държавна
и публична общинска собственост по § 23
от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на
Закона за устройство на територията (ДВ,
бр. 1 от 2019 г.).
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Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РАЗПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕРИ НА СЕРВИТУТНИТЕ ИВИЦИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ИЛИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛИНЕЙНИ В и К ОБЕКТИ
Чл. 15. Разпоредбите на глава втора се прилагат и когато се променят трасето, обхватът
и границите на сервитутните ивици, нанесени
в кадастрална карта, специализирана карта,
кадастрален план или карта на възстановената
собственост.
Чл. 16. Не се изисква парцеларен план за
изграждане на нови линейни В и К обекти,
реконструкция или основен ремонт на съществуващи такива, ако техният сервитут,
определен по приложения № 1 или 2, попада
изцяло в сервитута на съществуващ водоснабдителен и канализационен провод (мрежа)
или съоръжение, определен с наредбата по
чл. 13, ал. 1 от ЗУТ съгласно § 23 към Закона
за изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 1
от 2019 г.).
Г л а в а

п е т а

РАЗПОЛАГАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ (ЗАМЕСТВАЩИ) ПРОВОДИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ
ВОДИ
Чл. 17. В сервитутните ивици на съществуващи линейни В и К обекти, определени
с наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУТ съгласно
§ 23 към Закона за изменение и допълнение
на ЗУТ (ДВ, бр. 1 от 2019 г.) и отразени в
кадастралната карта, могат да се разполагат допълнителни (заместващи) проводи за
водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни
води и нови допълнителни съоръжения към
тях и когато:
1. размерът и разположението на сервитутната ивица на допълнителния и/или заместващия провод, които са определени при
условията на приложения № 1 или 2, попадат
във или съвпадат с границите на отразената
сервитутна ивица на съществуващия провод;
2. са спазени изискванията за отстояние
на съществуващия провод от допълнителния
и/или заместващия провод с цел осигуряване
на изискванията за поддръжка, експлоатация
и безопасност на водоснабдителните и/или
канализационните мрежи.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Линеен В и К обект“ е тръбопровод
или мрежа от тръбопроводи, включително
принадлежащите им трайно прикрепени към
земята наземни или подземни конструктивни
елементи и/или съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост, извън
населените места и селищните образувания.
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2. „Поддръжка“ е съвкупност от действия,
които извършва експлоатационното дружество,
като профилактика, техническо обслужване,
автоматизация, настройки, изпитвания, поддържане в изправност и/или възстановяване
чрез ремонт или реконструкция, чрез които се
постига нормална, икономична и безаварийна
експлоатация на съоръженията, устройствата
и проводите на водоснабдителните и канализационните системи.
3. „Експлоатация“ са непосредствени действия с органи за управление на В и К системите, чрез които се осъществява оперативен
контрол и обслужване по ефективен начин,
който осигурява състоянието на системите
в експлоатационна готовност и надеждност
и използването им по предназначение през
целия жизнен цикъл, вкл. извеждането им от
работа или бракуването на проводите.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 83, ал. 5 и чл. 83б, ал. 2 от ЗУТ.
§ 3. (1) Тази наредба се прилага при определяне на размерите на сервитутните ивици
за линейните В и К обекти, за които разрешението за изработване на парцеларен план по
чл. 3, ал. 1 е издадено след влизането є в сила.
(2) В случаите, когато разрешението за
изработване на парцеларен план по чл. 3,
ал. 1 е издадено преди влизането в сила на
наредбата, размерите на сервитутните ивици
на линейните В и К обекти се определят по
реда на тази наредба по преценка на възложителя по чл. 161, ал. 1 от ЗУТ.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Петя Аврамова
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1, чл. 4, чл. 5, ал. 1,
т. 1, чл. 6, чл. 16 и чл. 17, т. 1

Размери на сервитутните ивици на водоснабдителни проводи (мрежи) и съоръжения извън
населените места и селищни образувания
№

вид на провода/
съоръжението

диаметър/размер
на водопровода

размер на
сервитутната
ивица

условия по чл. 5, ал. 2 за промяна на
размера и разположението на сервитутната
ивица

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

I. Водопроводи/мрежи
1.

1.1.

Водопроводи

до 1500 mm вкл.

ивица по трасето с широчина
6 m

по-големи от
1500 mm

ивица по трасето с широчина
д иа ме т ъра на
водопровода
плюс 10 m

в земеделски територии

1. Симетрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста на водопровода.
2. Несиметрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста на водопровода
при наличие на условия за едностранно
обслужване на водопровода и при запазване на размера на сервитутната ивица,
посочен в колона 4, и спазване на ограничението разстоянието между най-външното
очертание на водопровода и границата на
сервитутната ивица да е мин. 1,00 m.
3. Допуска се симетрично/несиметрично
намаляване на размера на сервитутната
ивица, посочен в колона 4, спрямо оста на
водопровода с до 0,50 m от двете страни
на водопровода за участъци с дължина до
100 m.
4. Допуска се увеличаване на размера на
сервитутната ивица с до 60 % от размера,
посочен в колона 4, при специфични условия
(особености на релефа, инженерно-геоложки/хидрогеоложки условия, налягане във
водопровода над 25 атм., разполагане на
повече от един водопровод, разполагане
на допълнителен (заместващ) водопровод),
определено в заданието за изработване на
парцеларен план.
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Размери на сервитутните ивици на водоснабдителни проводи (мрежи) и съоръжения извън
населените места и селищни образувания
№

вид на провода/
съоръжението

диаметър/размер
на водопровода

размер на
сервитутната
ивица

условия по чл. 5, ал. 2 за промяна на
размера и разположението на сервитутната
ивица

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

1.2.

до 1500 mm вкл.

ивица по трасето с широчина
6 m

по-големи от
1500 mm

ивица по трасето с широчина
д иа ме т ъра на
водопровода
плюс 10 m

в горски територии

1. Симетрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста на водопровода.
2. Несиметрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста на водопровода
при наличие на условия за едностранно
обслужване на водопровода и при запазване
на общия размер на сервитутната ивица,
посочен в колона 4, и спазване ограничението разстоянието между най-външното
очертание на водопровода и границата на
сервитутната ивица да е мин. 2,00 m.
3. Допуска се увеличаване на размера на
сервитутната ивица с до 60 % от размера,
посочен в колона 4, при специфични условия (особености на релефа, инженерногеоложки/хидрогеоложки условия, особености на дървесните видове, налягане във
водопровода над 25 атм., разполагане на
повече от един водопровод, разполагане
на допълнителен (заместващ) водопровод),
определено в заданието за изработване на
парцеларен план.

1.3.

съгласно заданието за изран е з а в и с и м о о т ботване на парв т е ри т о ри и н а
При условията на Закона за пътищата и
диаметъра на во- це л ар ен п л а н
транспорта
подзаконовата уредба към него.
допровода
при спазване
н а З а ко н а з а
пътищата

1.4.

съгласно задав територии, заети н е з а в и с и м о о т
нието за израот води и водни диаметъра на воботване на паробекти
допровода
целарен план

2.

Тех нолог и ч н а
електронна съобнезависимо от
щителна мрежа по
диаметъра на вотрасето на вододопровода
провода, обслужваща водоснабдителния обект

Допуска се разположение в сервитутната
ивица на водопровода, като минималното
отстояние между водопровода и посочения
в колона 2 провод e 0,50 m.

3.

Ел. проводи, об- н е з а в и с и м о о т
сл у ж ва щ и водо - диаметъра на вос н а б д и т е л н и я допровода
обект

Допуска се разположение в сервитутната
ивица на водопровода, като минималните
отстояния между водопровода и посочените
в колона 2 ел. проводи са:
до 35 kV – 0,50 m
над 35 kV – 1,00 m
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Приложение № 2
към чл. 3, ал. 1, чл. 4, чл. 5, ал. 1,
т. 2, чл. 6, чл. 16 и чл. 17, т. 1
Размери на сервитутните ивици на канализационни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания
№

вид на провода/
съоръжението

[1]

[2]

диаметър/размер
на провода

размер на
сервитутната
ивица

условия по чл. 5, ал. 2 за промяна на размера и разположението на сервитутната ивица

[3]

[4]

[5]

ІI. Канализационни проводи/мрежи
1.

1.1.

Открити канали
широчина до 6 m

ивица по трасето с
широчина по 6 m от
двете страни, мерено
от оста на канала

широчина от 6 m
до 10 m

ивица по трасето с
широчина по 10 m от
двете страни, мерено
от оста на канала

в изкоп в земеделски и
горски територии

ивица по трасето с
в насип в земеделски и независимо от раз- ш и р оч и на по 5 m
1.2.
горски територии
мера
от двете страни от
петите на насипа
2.

1. Не се допуска намаляване на
размера на сервитутната ивица.
2. Допускат се участъци с уширения до 8 m от външния размер
на канала през 500 м по трасето.
3. Допуска се увеличаване на
размера на сервитутната ивица
с до 30 % от размера, посочен в
колона 4, при специфични условия
(особености на релефа, инженерно-геоложки/хидрогеоложки условия), определено в заданието за
изработване на парцеларен план.

Канализационни проводи

до 1500 mm вкл.

ивица по трасето с
широчина 6 m

по-големи от
1500 mm

ивица по трасето с
широчина диаметъра на канализационния провод плюс
10 m

2.1. в земеделски територии

1. Симетрично разположение на
сервитутната ивица спрямо оста
на провода.
2. При въ змож нос т за едно странно обслужване на канализационния провод се допуска
несиметрично разположение на
сервитутната ивица спрямо оста
му при спазване на ограничението между най-външното очертание на канализационния провод и
границата на сервитутната ивица
да има мин. 1,00 m.
3. Допускат се участъци с уширения до 8 м от външния размер
на канализационния провод през
500 m по трасето.
4. Допуска се симетрично/несиметрично намаляване на размера
на сервитутната ивица, посочен
в колона 4, спрямо оста на канализационния провод с до 0,50 m
от двете страни на провода/колектора за участъци с дължина
до 100 m.
5. Допуска се увеличаване на
размера на сервитутната ивица
с до 60 % от размера, посочен в
колона 4, при специфични условия
(особености на релефа, инженерно-геоложки/хидрогеоложки
условия, разполагане на повече
от един канализационен провод,
разполагане на допълнителен
(заместващ) канализационен провод), определено в заданието за
изработване на парцеларен план.
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Размери на сервитутните ивици на канализационни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания
№

вид на провода/
съоръжението

диаметър/размер
на провода

размер на
сервитутната
ивица

условия по чл. 5, ал. 2 за промяна на размера и разположението на сервитутната ивица

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

до 1500 mm вкл.

ивица по трасето с
широчина 6 m

по-големи от
1500 mm

ивица по трасето с
широчина диаметъра на канализационния провод плюс
10 m

2.2. в горски територии

1. Симетрично разположение на
сервитутната ивица спрямо оста
на канализационния провод.
2. При въ змож нос т за едно странно обслужване на канализационния провод се допуска
несиметрично разположение на
сервитутната ивица спрямо оста
му при спазване на ограничението между най-външното очертание на канализационния провод и
границата на сервитутната ивица
да има мин. 2,00 m.
3. Допускат се участъци с уширения до 8 м от външния размер
на канализационния провод през
500 m по трасето.
4. Допуска се увеличаване на
размера на сервитутната ивица
с до 60 % от размера, посочен
в колона 4, при специфи чни
условия (особености на релефа,
инженерно-геоложки/хидрогеоложки условия, особености на
дървесната растителност, разполагане на повече от един канализационен провод, разполагане
на допълнителен (заместващ)
канализационен провод), определено в заданието за изработване
на парцеларен план.

съгласно заданието
независимо от диа- за изработване на При условията на Закона за пъв територии на транс2.3.
метъра на канали- парцеларен план при тищата и подзаконовата уредба
порта
зационния провод спазване на Закона към него.
за пътищата
2.4.

независимо от диа- съгласно заданието
в територии, заети от
метъра на канали- за изработване на
води и водни обекти
зационния провод парцеларен план

3.

Те х н о л о г и ч н а е л е кт ронна съобщителна
независимо от диамрежа по трасето на
метъра на каналиканализационния прозационния провод
вод, обслужваща канализационния обект

Допуска се разположение в сервитутната ивица на канализационния провод, като минималното
отстояние между канализационния провод и посочения в колона 2
провод e 0,50 m.

Ел. проводи по трасето
независимо от диана ка на л иза ц ион ни я
метъра на каналип ровод, обсл у ж ващи
зационния провод
канализационния обект

Допуска се разположение в сервитутната ивица на канализационния провод, като минималните отстояния между канализационния
провод и посочените в колона 2
ел. проводи са:
до 35 kV – 0,50 m
над 35 kV – 1,00 m

4.

2634

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 29

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-183
от 12 март 2020 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 34, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за хората с
увреждания утвърждавам Национална програма
за заетост на хората с увреждания по чл. 44, ал. 1
от Закона за хората с увреждания.
С настоящата заповед се отменя Заповед № РД01-405 от 10.06.2019 г. на министъра на труда и
социалната политика.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник-министър.
Заповедта и приложенията към Националната
програма да се доведат до знанието на изпълнителния директор на Агенцията за хората с
увреждания за сведение и изпълнение и да се
публикуват на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика и
Агенцията за хората с увреждания.
Министър:
Д. Сачева
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
за заетост на хората с увреждания съгласно
чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания
1. Цели на програмата
1.1. Основна цел
Насърчаване и подпомагане на работодателите,
съответно органите по назначаване, за създаване
на условия за заетост, наемане на работа и/или
повишаване на пригодността за заетост на хората
с трайни увреждания.
1.2. Непосредствени цели
1.2.1. Осигуряване на достъп до работно място
на човек с трайно увреждане.
1.2.2. Приспособяване на работно място за
човек с трайно увреждане.
1.2.3. Оборудване на работно място за човек
с трайно увреждане.
1.2.4. Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно
развитие на човек с трайно увреждане.
2. Целева група
Работодатели/органи по назначаване от обичайна работна среда, които осигуряват заетост
за хора с трайни увреждания в трудоспособна
възраст.
3. Териториален обхват
Програмата ще се осъществява на територията
на Република България.
4. Финансов ресурс
Програмата се финансира със средства от
държавния бюджет.

5. Продължителност на Програмата
До 31.12.2020 г.
6. Условия за допустимост
Всеки работодател, съответно органът по
назначаване, за да участва в Програмата, трябва
да отговаря на следните общи условия:
6.1. да е регистриран по действащото законодателство;
6.2. да няма изискуеми публични задължения
към държавата или общините, установени с акт
на компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията или задължението е по акт, който
не е влязъл в сила;
6.3. общият размер на получените държавни
помощи не надхвърля левовата равностойност
на 200 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна
година, а ако работодателят изпълнява дейности
по сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, общият размер
на получените помощи не надхвърля левовата
равностойност на 100 000 евро за период от три
бюджетни години – двете предходни и текущата
бюджетна година; този таван се прилага независимо от формата на помощта или от преследваната
цел и без значение дали предоставената помощ
се финансира изцяло или частично със средства,
произхождащи от Европейския съюз;
6.4. да не е получавал финансови средства от
други източници за същите допустими разходи
или за същата цел;
6.5. да не е в изключенията, посочени в чл. 1
от Регламент (ЕО) № 1407/2013 г. на Европейската комисия.
7. Институции за реализиране на програмата
7.1. Министерство на труда и социалната политика (МТСП)
7.1.1. Утвърждава Програмата на основание
чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.
При необходимост министърът със заповед изменя
и допълва Програмата.
7.1.2. Осигурява необходимите средства за
реализация на Програмата от бюджета на министерството.
7.1.3. Осъществява обща координация, контрол по изпълнението на Програмата и оценка
на резултатите.
7.1.4. Оказва методическа помощ при реализиране на Програмата.
7.1.2. Агенция за хората с увреждания (АХУ)
7.1.2.1. Организира прилагането на Програмата
и сключва договори с работодателите за финансиране на заложените за изпълнение проектни
дейности.
7.1.2.2. Разпределя средствата по критерии,
регламентирани в Методика, неразделна част
от Програмата.
7.1.2.3. Осъществява контрол по изпълнението
на Програмата.
7.1.2.4. Осигурява информация за реализация
на Програмата.
7.1.3. Агенция по заетостта (АЗ)
7.1.3.1. Оказва съдействие при наемането на
работа на лица с трайни увреждания в трудо
способна възраст, които са регистрирани като
безработни в Дирекция „Бюро по труда“.
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7.1.3.2. Взаимодейства си с АХУ при реализацията и популяризирането на Програмата.
7.2. Обучаващи институции
7.2.1. Адаптират съществуващи и/или разработват и предлагат подходящи програми за
обучение на лица с трайни увреждания, обект
на Програмата.
7.2.2. Обучаващите институции осигуряват
достъпна и адаптирана база за провеждане на
обучението на хората с трайни увреждания по
Програмата.
7.2.3. Издават документ, доказващ успешното
приключване на обучението.
7.3. Работодатели по националната програма
Всеки работодател по настоящата Програма:
7.3.1. сключва договор за финансиране с АХУ
за предоставяне на средства по Програмата;
7.3.2. разкрива работни места за срок от 36
месеца, на които наема лица с трайни увреждания
в трудоспособна възраст, като сключва и изменя
трудови договори с тях;
7.3.3. посочва обучаваща институция, която да
извърши обучение на лицата с трайни увреждания, в съответствие с изискванията за заеманата
длъжност.
7.4. Организации на работодателите и национално представителни организации на и за хората
с увреждания
7.4.1. Съдействат на АХУ за популяризиране
на Програмата.
7.4.2. Участват при реализацията на Програмата чрез информиране на хората с трайни
увреждания и работодателите за възможностите
за включване в Програмата.
8. Допустими дейности по реализация на
Програмата
Отпускат се средства за следните области на
действие, условно наречени компоненти.
8.1. Компонент 1:
Осигуряване на достъп до действащи или
разкривани нови работни места за лица с трайни
увреждания в трудоспособна възраст.
8.2. Компонент 2:
Приспособяване на съществуващи работни
места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.
8.3. Компонент 3:
Оборудване на нови работни места за лица с
трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване.
8.4. Компонент 4:
Квалификация и преквалификация, съответно
обучение за професионално и служебно развитие.
9. Очаквани резултати
9.1. Откриване на нови работни места за хора
с трайни увреждания в обичайна работна среда.
9.2. Осигуряване на подходящи условия на
труд за хора с трайни увреждания в обичайна
работна среда.
9.3. Повишена пригодност за заетост на хората
с трайни увреждания.
9.4. Осигуряване на устойчива заетост на хората с трайни увреждания.
9.5. Увеличаване броя на работодателите,
наемащи безработни хора с трайни увреждания.
9.6. Пълноправно вк лючване на хората с
трайни увреждания в работоспособна възраст в
обществения живот.
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10. Наблюдение и контрол
В хода на реализация на Програмата ще се
извършват следните действия:
10.1. контрол по правилното усвояване на
средствата;
10.2. постоянен контрол за изпълнение на проектните дейности от работодателите, сключили
договори с АХУ по Програмата.
11. Методика и документи
Неразделна част от настоящата програма е
Методиката за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване
по Национална програма за заетост на хората с
увреждания ведно с документи за кандидатстване
към нея.
МЕТОДИКА
за финансиране на проектни предложения на
работодатели/органи по назначаване по Нацио
нална програма за заетост на хората с увреждания
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) Тази Методика има за цел да създаде необходимата организация за провеждане на
конкурси от Агенцията за хората с увреждания
(АХУ) за финансиране на проекти по Национална
програма за заетост на хората с увреждания на
работодатели/органи по назначаването (наричани по-нататък за краткост „работодатели“) в
съответствие с разпоредбите на чл. 44, ал. 1 от
Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и чл. 35 от
Правилника за прилагане на Закона за хората с
увреждания (ППЗХУ).
(2) С Методиката се утвърждават процедурите
за допускане до разглеждане, оценка и класиране
на проектни предложения на работодателите,
чиято реализация е насочена към осигуряване
на заетост на хората с трайни увреждания.
(3) С Методиката се определят етапите на
изпълнение на всяко проектно предложение:
1. етап, през който работодателят е длъжен
да поддържа заетост за срок не по-кратък от 36
месеца след сключване на договор за предоставяне
на финансиране на заложените за изпълнение
проектни дейности;
2. етап на изпълнение на дейностите, през
който работодателят е длъжен да усвои отпуснатите средства.
Чл. 2. (1) Работодателите могат да кандидатстват пред АХУ с предложение за отпускане на
средства за покриване на инвестиционни разходи
по четири компонента:
1. компонент 1 – за осигуряване на достъп
до съществуващи или разкривани нови работни
места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст;
2. компонент 2 – за приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни
увреждания в трудоспособна възраст;
3. компонент 3 – за оборудване на нови работни
места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на
тяхното заболяване;
4. компонент 4 – квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и
служебно развитие за лица с трайни увреждания
в трудоспособна възраст.
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(2) Работодателите могат да ползват средства по
четирите компонента, като отчитат индивидуалните потребности на лицата с трайни увреждания.
Чл. 3. (1) Средствата, които се отпускат от
АХУ за финансиране на класираните в конкурса
предложения, не могат да превишават определените лимити по компоненти.
(2) Когато средствата, които са нужни за
изпълнение на дейностите по даден компонент,
превишават определения лимит, превишението
е за сметка на кандидата и се представя като
собствен принос.
Чл. 4. (1) Лимитът на средствата по компонент 1
е до 10 000 лв.
(2) Необходимото финансиране по компонента
се отпуска за осигуряване на достъп на лица,
имащи увреждания на опорно-двигателния апарат, зрителни увреждания или други специфични
увреждания, както и при наличието на подходящи
и основателни доказателства от страна на работодателя за наложителността от извършване на
дейности по осигуряване на архитектурен достъп
до сградата и вътре в нея, в т.ч. до работното
място за лице с трайно увреждане и до санитарното помещение.
(3) Сумата по ал. 1 се отпуска на кандидата
еднократно без оглед на броя на лицата с трайни
увреждания, които ще се възползват от финансирането.
(4) Не се отпускат средства за осигуряване на
достъп на лица с увреждания, когато те са клиенти (пациенти) на работодателя. В този случай
работодателят осигурява необходимите средства
за изграждане на достъп от други източници.
(5) Средствата за достъп могат да се използват за изграждане на рампи, пътеки за хора със
зрителни увреждания, механизми за облекчено
влизане/излизане през външния вход на сградата,
в която се разполагат работните места за лицата
с трайни увреждания, за изграждане и/или приспособяване на санитарните помещения, работните
места за лица с увреждания и подстъпите към
тях. При извършване на посочените дейности се
прилагат разпоредбите на съответните нормативни
актове за проектиране, изпълнение и поддържане
на строежите в съответствие с изискванията за
достъпна среда за населението, включително за
хората с трайни увреждания.
(6) Исканато финансиране за изграждане и/или
приспособяване по ал. 5 съобразно нуждите на
лица с трайни увреждания трябва да се използва
само за извършване на строително-монтажни
работи. Неговият размер не може да бъде повече
от 5000 лв.
(7) Средствата за осигуряване на достъп се
отпускат на кандидати, които са собственици на
сградата или на части от нея, където ще се оборудва работно място за лица с трайни увреждания.
(8) Ако работодателят не е собственик, той
представя надлежно подписан договор за наем и
писмено съгласие от собственика за изграждане
на достъпа, като се изброяват всички обекти,
засегнати от дейностите по изграждане на достъпа. С договора за наем работодателят трябва
да си осигурява ползването на изградения достъп
за срок не по-кратък от срока на договора за
финансиране.
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(9) Работодателят представя снимки на обекта
(помещението) преди извършване на строително-монтажните работи с кратко описание на
състоянието. Когато е приложимо, представя и
конструктивно становище, техническа документация и разрешение за строеж.
(10) При смяна на адрес на осъществяване на
дейността по проекта работодателят осигурява
достъп за работещите лица с трайни увреждания
за своя сметка.
Чл. 5. (1) Лимитът на средствата по компонент 2 е до 10 000 лв. за едно работно място.
(2) Средствата по предходната алинея се използват за:
1. приспособяване на уреди, приспособления и
съоръжения, с помощта на които се компенсират
дефицитните състояния, свързани с увреждането
на лицето, чието работно място се приспособява
във връзка с изпълняване на вменените му служебни задължения;
2. за придобиване на съоръжения/уреди за
създаване на благоприятна здравословна среда
за работещите лица с трайни увреждания.
(3) При смяна на адрес на осъществяване на
дейността по проекта работодателят осигурява
приспособяване на работното място за своя
сметка.
Чл. 6. (1) Лимитът на средствата по компонент
3 е до 10 000 лв. за едно работно място.
(2) Средствата по предходната алинея се използват за придобиване на оборудване за работно
място за новонаето лице с трайни увреждания.
Оборудването трябва да осигурява необходимите
технически условия, технология и последователност в процедурите, позволяващи на новонаетото лице ефективно да изпълнява вменените му
служебни задължения.
(3) Средствата по ал. 1 могат да се използват
за придобиване на:
1. активи, имащи дългосрочен характер на
използване, без които наетото лице с трайно
увреждане не би могло да изпълнява непосредствените си служебни задължения;
2. съоръжения/уреди за създаване на благоприятна здравословна среда за работещите лица
с трайни увреждания.
(4) Размерът на отпусканите средства за оборудване на работно място е пропорционален на
величината на работното време, през което лицето
с трайни увреждания ще изпълнява задълженията
си по длъжностна характеристика, освен ако на
работното място не работят последователно две
лица с трайни увреждания, формирайки така
един пълен работен ден при изпълнението на
една и съща длъжност.
(5) Придобиваните активи за оборудване на
работното място трябва да бъдат нови. Когато
работодателят предвижда придобиване на активи
втора употреба, той задължително посочва във
формуляра причините, налагащи тяхното придобиване, като мотивира своя избор.
(6) Работодател, получил финансиране, възстановява на АХУ използваните финансови средства
по ал. 1, когато закупи активи втора употреба,
без да е заложил и обосновал това в конкурсното
си предложение.
Чл. 7. (1) Лимитът на средствата по компонент 4
е до 1000 лв. на лице с трайно увреждане.
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(2) Сумата по ал. 1 се отпуска за покриване на
разходи за провеждане на обучителни курсове за
наето лице с увреждане, които са пряко свързани
със заеманата длъжност.
(3) С придобиване на финансови средства по
този компонент се повишава квалификацията
и преквалификацията и професионалното и
служебното развитие на наетите лица с трайни
увреждания.
(4) Обучителните курсове от ал. 3 се провеждат
от лицензирани обучители, които след провеждане на обучението трябва да издадат документ,
доказващ успешното му приключване.
Чл. 8. (1) Отпускането на средства на класираните за финансиране кандидати става само
при условие, че след сключване на договора за
финансиране работодателят наеме или преназначи
лице от целевата група за срок не по-кратък от
36 месеца.
(2) На работните места по ал. 1, с изключение на лицата по чл. 7, работодателят може да
наема последователно повече от едно лице със
същия (сходен) вид увреждане, което се е имало
предвид при изграждане на работната среда и на
работното място.
(3) Когато работодател, получил финансиране
по чл. 7, не поддържа заетост за срок от 36 месеца за обучавано лице, той обучава за собствена
сметка друго лице с трайни увреждания.
(4) Когато работното място за лице с трайни
увреждания е предназначено за сезонна работа,
при определяне на продължителността по чл. 1,
ал. 3, т. 1 се зачита само времето, през което
назначеното лице е работило при наличието на
сключен трудов договор с определен конкретен
период на работа и фактически изплатено трудово
възнаграждение за този период.
Чл. 9. (1) Всеки работодател може да участва
в обявения конкурс само с едно предложение.
(2) До оценка в конкурса се допуска работодател, който отговаря на следните критерии:
1. има приключила една пълна отчетна (календарна) година преди годината на кандидатстване,
през която е извършвал дейност;
2. през предходната пълна отчетна (календарна)
година преди годината на кандидатстване не е
отчел финансов резултат „загуба“.
Чл. 10. В последващи конкурси на АХУ работодатели, реализирали и/или реализиращи
проекти по тази Методика, в т. ч. и проекти,
чийто срок от 36 месеца не е приключил, могат
да участват при изпълнение едновременно на
следните условия:
1. предходните проекти са приключени успешно и/или неприключените проекти се изпълняват
без забележки, което се потвърждава от издаден
констативен протокол по чл. 23, ал. 3;
2. с новия проект се осигурява достъп до нови
работни места за лица с трайни увреждания
при условията на чл. 4, когато изградени вече
съоръжения не осигуряват достъп до тези нови
работни места;
3. с новия проект се осигурява приспособяване и/или оборудване на работни места за
лица с трайни увреждания, които не са били
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обект на финансиране в рамките на предходни
реализирани и/или реализиращи се проекти и
на тях няма да се преназначават лица с трайни
увреждания, за които вече са били разкрити
подобни работни места;
4. с новия проект не се иска финансиране за
постигане на резултати, които е трябвало да се
постигнат с реализацията на предходен проект.
Раздел II
Процедура и критерии на оценяване и класиране
на проектните предложения
Чл. 11. Проектните предложения се оценяват от комисия, назначена от изпълнителния
директор на АХУ. Одобрените за финансиране
предложения се отразяват в специално изготвен
протокол, който се предлага за утвърждаване на
изпълнителния директор на АХУ.
Чл. 12. (1) Комисията разглежда получените
конкурсни предложения и ги оценява по посочените в чл. 13 критерии за оценка.
(2) Комисията оценява целесъобразност и
допустимост на предложението. Те се определят
като среден сбор от точките, получени от всички
членове на комисията.
Чл. 13. Специфичните показатели за оценка
на конкурсните предложения за целесъобразност
и изпълнимост са следните:
1. точност и пълнота на формуляра – формулярът трябва да бъде с попълнени точки и подточки,
информацията в него трябва да бъде ясна и аргументирана, между отделните точки и подточки
трябва да е налице обвързаност, последователност
и логика, не се допускат вътрешни противоречия,
необосновани повторения и изкривяващи съдържанието на предложението технически грешки;
използваните оценъчни показатели в различните
части на формуляра трябва да са еднозначно
определени, а тяхното изчисляване трябва да е
аргументирано и проследимо;
2. обоснованост на преоборудваните и разкриваните работни места – предложението трябва
да дава ясна представа за потребностите на
кандидата от преоборудването на действащи и
разкриването на нови работни места; за възможността на тези работни места да се интегрират
лица с трайни увреждания, когато те са предназначени за новоназначавани или преназначавани, в т.ч. и чрез изграждане на достъп до тях;
за дейностите, които ще изпълняват лицата с
трайни увреждания и потребността от целево
приспособяване на действащи и оборудване на
нови работни места в съответствие с техните
увреж дания и съществуващата архитектурна
среда в предприятието; за причините да бъдат
избрани конкретни лица с трайни увреждания
като бенефициенти по проекта;
3. реалистичност на очакваните резултати –
очакваните резултати от реализацията на заложените проектни дейности трябва да са ясно
и точно формулирани, еднозначно определени,
количествено измерими, обвързани с конкретни
срокове, постижими в рамките на определения
инвестиционен етап;
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4. пълнота и изчерпателност на дейностите – предложението да включва подробно описание на всички взаимносвързани дейности, които
предстои да се извършат във връзка с реализацията
на проекта; за всяка дейност трябва да са определени конкретни разходи, чийто размер трябва
да се гарантира от оферта, специално избрана
измежду най-малкото три актуални конкурентни оферти на доставчици на активи и услуги,
от специализирани справочници и/или други
източници на релевантна информация, изборът
на офертата трябва да е обоснован;
5. прозрачност на бюд жета – изготвени ят
бюджет в максимална степен точно, ясно и систематизирано да отразява планираните разходи,
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свързани с извършване на предвидените дейности,
които трябва да съответстват на лимитите по
компоненти;
6. устойчивост на дейностите от етапа, през
който работодателят е длъжен да поддържа
заетост за срок не по-кратък от 36 месеца след
сключване на договор за предоставяне на финансиране – предложението трябва да съдържа
доказателства, че работодателят ще може да
осигури ефективна трудова заетост и реализация
на предвидените лица с трайни увреждания за
целия период от 36 месеца.
Чл. 14. (1) При определяне на точките по
специфични показатели се попълва следната
таблица, в която за всеки специфичен показател
е утвърден коефициент за тежест:

Специфичен показател

Петстепенна скала
за оценка
(точки)

Присъдени
точки

Коефициент за
тежест

Обща
оценка
(к. 2 *
к. 3)

Обосновка
на присъдените
точки

А

1

2

3

4

5

1. Точност и пълнота на формуляра

мин. 0;
макс. 4

4

2. Обоснованост на преоборудваните и разкриваните работни места

мин. 0;
макс. 4

5

3. Реалистичност на очакваните резултати

мин. 0;
макс. 4

2

4. Пълнота и изчерпателност на дейностите

мин. 0;
макс. 4

5

5. Прозрачност на бюджета

мин. 0;
макс. 4

2

6. Устойчивост на дейностите от етапа на
осигуряване на заетост

мин. 0;
макс. 4

3

Обща оценка

Х

Х

Х

(2) Всеки член на експертната комисия присъжда точки по всеки специфичен показател в колона 2
от таблицата по ал. 1, като прилага посочената петстепенна скала и съответните критерии за определяне на контретния брой точки:
Брой на
точките

Критерии

4 точки

Оценка „отличен“ – по съответния специфичен показател работодателят е спазил всички
необходими изисквания, налице са нужните доказателства за пълнота, обоснованост,
точност, яснота и приложимост в процеса на неговата изпълнимост.

3 точки

Оценка „добър“ – по съответния специфичен показател работодателят е спазил всички
необходими изисквания, налице са доказателства за неговата изпълнимост, съпътствани
от видими пропуски и непълноти.

2 точки

Оценка „задоволителен“ – по съответния специфичен показател работодателят не е спазил
всички необходими изисквания, налице са пропуски и неясноти, които биха затруднили
неговата изпълнимост.

1 точка

Оценка „формален“ – по съответния специфичен показател участникът е направил формално предложение без изискуемата пълнота и обоснованост, които се съпоставят от
сериозни пропуски и неясноти, доказващи неговата затруднена изпълнимост.

0 точки

Оценка „лош“ – по съответния специфичен показател участникът е направил формално
предложение без изискуемата пълнота и обоснованост, налице са сериозни рискове и
съмнения относно неговата изпълнимост.
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(3) Всеки член на експертната комисия обосновава присъдените от него точки по ал. 2.
Обосновката се представя в колона 5 на таблицата по ал. 1.
(4) Общата оценка, която определя всеки член
на експертната комисия, се формира в колона 4
като произведение от присъдените точки и коефициента за тежест. Максималният брой точки,
които могат да се присъдят на едно конкурсно
предложение, е 87 точки.
Чл. 15. Въз основа на присъдените от всички
членове на експертната комисия точки за всяко
проектно предложение се определя оценката за
целесъбразност и изпълнимост.
Чл. 16. До финансиране се допускат само
предложенията, които са събрали 44 и повече
от 44 точки за целесъбразност и изпълнимост.
Чл. 17. Въз основа на изчисления брой точки
проектните предложения се подреждат по низходящ
ред. Всеки работодател с класирано предложение
получава в пълен размер исканата, уточнена или
коригирана сума. Исканата сума може да бъде редуцирана поради допуснати грешки и необективно
и неправилно направени разчети, както и поради
неспазване на пределните лимити по компоненти.
Чл. 18. Предложение, което по реда на класирането си получава средства, представляващи
само част от определения за него бюджет, се
финансира от АХУ след преработка на бюджета.
Раздел III
Специфични условия на кандидатстване, механи
зъм на финансиране и отчитане на получената
субсидия
Чл. 19. (1) Всеки кандидат в конкурса представя:
1. попълнен формуляр по образец (приложение № 1);
2. попълнен подробен бюджет по образец
(приложение № 2);
3. таблица за оценка на административното
съответствие по образец (приложение № 3);
4. БУЛСТАТ или ЕИК;
5. копие от акта за учредяване на кандидата
и копие от удостоверението за актуално състояние, издадено от компетентен съд не по-рано от
3 месеца преди датата на подаване на конкурсните документи; такива документи не представят
кандидатите, които са вписани в Търговския
регистър на Агенцията по вписванията;
6. декларация за общия размер на получените
държавни помощи, чийто размер не надхвърля
левовата равностойност на 200 000 евро за период
от три бюджетни години – двете предходни и
текущата бюджетна година, а ако работодателят
изпълнява дейности по сухопътни товарни превози
за чужда сметка или срещу възнаграждение, че
общият размер на получените помощи не надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро
за период от три бюджетни години – двете пред
ходни и текущата бюджетна година; този таван
се прилага независимо от формата на помощта
или от преследваната цел и без значение дали
предоставената помощ се финансира изцяло
или частично със средства, произхождащи от
Европейския съюз по образец (приложение № 4);
7. декларация за липса на публични задължения по образец (приложение № 4);
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8. декларация за това, че за конкурсния проект
не са получавани и не се очаква да бъдат получени финансови средства от други източници за
същите допустими разходи или за същата цел по
образец (приложение № 4);
9. декларация за това, че не попада в обхвата
на изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент
(EС) № 1407/2013 по образец (приложение № 4);
10. годишен финансов отчет за последната
пълна финансова година преди обявяването на
конкурса, в т.ч. и приложението към него, и баланси (отчети за финансовото състояние) и отчети
за приходите и разходите (отчети за печалбата
или загубата и другия всеобхватен доход) за една
отчетна година, предхождаща последната пълна
финансова година, само в случай че работодателят
не ги е представил или няма задължението да ги
представи в Агенцията по вписванията в сроковете на представяне на конкурсното предложение;
11. минимум по три актуални оферти или други
носители на обективна техническа информация
за всеки от придобиваните активи и всяка от
получаваните услуги, включени в бюджета на
предложението; офертите или другите носители
на обективна техническа информация трябва да
са издадени не по-рано от 1 месец преди датата на
кандидатстване и да са с валидност най-малкото
4 месеца след датата на кандидатстване;
12. когато работодателят не е орган по назначаване, се представя пълномощно от органа по
назначаване (когато е приложимо);
13. списък на лицата от целевата група с три
имена и ЕГН;
14. декларация относно извършването или не на
стопанска дейност по образец (приложение № 4);
15. копие от акта за собственост на сградата
или на части от нея или копие на договора за
наем и писмено съгласие от собственика за извършване на предвидените строително-монтажни
работи по компонент 1 (когато е приложимо);
16. длъжностни характеристики за работните
места на лицата с трайни увреждания;
17. действащи договори/заповеди за наетите
по трудови или служебни провоотношения лица
от целевата група;
18. документи по чл. 4, ал. 9 (когато е приложимо);
19. документ/и, доказващ/и, че обучителят е
лицензиран.
(2) Във връзка с осъществяването на своята
работа комисията по чл. 11 може да изиска от
работодателите и други допълнителни документи, доказващи и изясняващи конкретни обстоятелства, които се отнасят до целесъобразността
и изпълнимостта на дейностите, предвидени в
конкурсното предложение.
(3) Проектното предложение, вк лючващо
документите по ал. 1, се представя по един от
следните начини:
1. на място, в офиса на Агенцията за хората
с увреждания;
2. чрез лицензиран пощенски оператор;
3. по електронен път.
Чл. 20. (1) Утвърдените за финансиране кандидати сключват договор, в който се посочват:
1. място на реализация на проекта;
2. размер на отпуснатите финансови средства;
3. срокът на усвояване на средствата;
4. броят на разкриваните работни места;
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5. продължителността на работното време на
лицата, наемани или преназначавани на разкриваните работни места;
6. показателите и периодичността за извършване на мониторинг и контрол;
7. санкциите при неизпълнение на договорните условия;
8. сроковете за представяне и съдържанието
на техническия и финансов отчет за изпълнението на дейностите в етапа по чл. 1, ал. 3, т. 2 и
изискуемите документи по отчитането им;
9. други необходими клаузи.
(2) При сключване на договора по ал. 1 се
представят актуални оферти, когато срокът на
използваните за обосновка на конкурсното предложение оферти е изтекъл или оферентът вече
не може да ги изпълни.
Чл. 21. Утвърдената в договора сума се изплаща на три транша:
1. 50 % след сключване на договора с АХУ и
представяне на трудови договори с лицата с трайни
увреждания или документи за преназначаването
им във връзка с изпълнението на проекта;
2. 30 % след приключване на проекта, направена проверка, удостоверена с констативен протокол по чл. 23, ал. 3, и представен в АХУ отчет
за реализация на проекта, в т.ч. и документи,
удостоверяващи и доказващи неговото изпълнение;
3. 20 % след утвърждаване от АХУ на отчета
за реализация на проекта, в т.ч. и на документите, удостоверяващи и доказващи неговото
изпълнение;
4. при отпускане на финансиране само по чл. 7
средствата се изплащат на 2 транша: 20 % след
сключване на договора с АХУ и представяне на
договор/заповед с наетото по трудово или служебно правоотношение лице с трайни увреждания
или друг документ за преназначаване; 80 % след
приключване на проекта, направена проверка,
удостоверена с констативен протокол по чл. 23,
ал. 3, и представен в АХУ отчет за реализация на
проекта, документи, удостоверяващи и доказващи
неговото изпълнение, в т.ч. сертификат, удостоверение или друг документ, доказващ успешното
приключване на обучението.
Чл. 22. (1) След изпълнение на етапа, в който
работодателят е длъжен да усвои отпуснатите
средства, той изготвя и представя технически и
финансов отчет, в който се отразява изпълнение
то на проекта.
(2) Неразделна част от техническия и финансовия отчет са заверените от отчитащата се организация изискуеми документи, регламентирани в
договора, върху които се изписва изразът „Вярно с
оригинала“, полага се подписът от ръководителя,
освен ако представеният документ не е оригинал.
Раздел IV
Наблюдение и контрол
Чл. 23. (1) Изпълнението на проектните дейности и на поетия ангажимент да се осигури
трудова заетост на лица с трайни увреждания се
следи чрез организирането и провеждането на
периодично наблюдение и контрол по показателите, послужили като основание за класиране на
работодателите и отпускане на финансирането.
(2) Периодичността на контрола, която се
вписва в договора за финансиране на проекта, не може да бъде по-малка от един път на
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12 месеца. Срокът на контрола обхваща етапите
на изпълнение на проектните дейности.
(3) Резултатите от извършените проверки се
отразяват в констативен протокол, който се подписва от представител на АХУ и работодателя
или упълномощено от него лице.
Чл. 24. (1) Когато вследствие на извършен
контрол бъдат констатирани отк лонени я от
договорените с АХУ резултати във връзка с изпълнението на дейностите от етапа на усвояване
на отпуснатите средства, работодателят се предупреждава за регистрираните несъответствия и
от него се изисква те да бъдат отстранени в срок
не по-дълъг от 14 дни.
(2) Когат о след изт и ча не на 14 -д невн и я
предупредителен срок по ал. 1 констатираните
несъответствия не са отстранени, използваните
финансови средства се възстановяват ведно със
законната лихва.
(3) Когато при извършване на контрол бъдат
констатирани отклонения от договорените с АХУ
резултати за наемане на лица с трайни увреждания
на разкритите целево работни места, се издава
предписание с фиксиран срок за отстраняване.
(4) Ако в рамките на указания срок не се
отстрани констатираното нарушение, използваните финансови средства се възстановяват от
работодателя ведно със законната лихва.
Приложение № 1
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Формуляр за кандидатстване
за получаване на финансиране от средствата на
Агенцията за хората с увреждания по чл. 44,
ал. 1 от Закона за хората с увреждания
Заглавие на конкурсното
предложение:
Компонент 1:
Финансиране на достъп
до работни места
Компонент 2:
Финансиране на приспособяване на съществуващи работни места
Компонент 3:
Финансиране на оборудване на нови работни
места
Компонент 4:
Финансиране на квалификация и обучение
Име на работодателя:
Име на лицето,
представл яващо работодателя:
Подпис на лицето,
представляващо работо
дателя:
Регистрационен номер
на проекта
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А. Обща информация
(На заглавната страница отбележете компо
нентите, по които кандидатствате)
1. Данни за работодателя
Пълно наименование на
кандидата:
Юридически статут:
ЕИК/БУЛСТАТ
Официален адрес:
Адрес за кореспонденция:
Лице за контакти:
Телефон:
Адрес на електронна
поща:
Адрес на интернет страница:
2. Данни за банковата сметка
Титуляр на сметката:
IBAN №:
Име на банката:
Адрес на банката:
Име(на) на лицето(ата),
имащ(и) спесимен:
Длъжност(и) на лицето
(ата) със спесимен:
3. Описание на работодателя
3.1. Кога е създадена Вашата организация и
кога е започнала своята дейност?
3.2. Какви са основните дейности на Вашата
организация?
4. Управленски капацитет и ресурсна осигу
реност на кандидата
4.1. Опит в изпълнението на проекти и про
екти със социална насоченост (ако има такъв)
Опишете проектите, управлявани от Вашата
организация за последните 3 години в социалната
област. В специална група обособете изпълнените/
изпълняваните проекти, финансирани от АХУ.
За всеки проект поотделно отбележете:
· Цел на проекта и местоположение на изпълнението му.
· Постигнати резултати.
· Роля на Вашата организация (основен изпълнител или партньор) и степен на участието
є в проекта.
· Стойност на проекта.
· Донори на проекта (име, адрес, e-mail, телефон, сума).
4.2. Ресурси
Представете ресурсите, с които разполага Вашата организация. Специално отбележете тези,
които имат пряко отношение към реализацията
на конкурсното предложение. Във връзка с това
посочете:
· Годишния оборот от основна дейност за
годината преди годината на конкурса (само
приходите от продажби на продукция, стоки
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и услуги за стопанските организации; само
трансферите и приходите, имащи пряко
отношение към основните функции на бюджетната организация).
· Получения счетоводен финансов резултат
за годината преди годината на конкурса (за
стопанските организации).
· Броя на наетите на пълно и частично работно
време служители и работници по основни
категории към 31 декември на годината,
предхождаща годината на конкурса.
· Б роя на наетите лица с трайни увреждания
(ако има такива).
· Н аличието или не на регистрация по Закона
за данък върху добавената стойност. Когато
е налична такава регистрация се посочва
нейното основание.
· Друга подходяща информация, разкриваща
управленския капацитет на кандидатстващата организация.
Б. Информация за конкурсното предложение
5. Описание на конкурсното предложение
5.1. Заглавие на конкурсното предложение
[Заглавието трябва да бъде достатъчно конкретно и да дава информация за главното предназначение на проекта. То не трябва да дублира целта.]
5.2. Местоположение на извършваната дейност
[Къде ще се осъществяват предвидените по
проекта дейности.]
5.3. Цел на конкурсното предложение
[Могат да се посочат общи и специфични
цели, които трябва да са ограничени по брой.
Очакваните резултати и планираните дейности не
могат да се класифицират като цели на проекта.]
5.4. Размер на финансирането, за което се
кандидатства пред АХУ с това предложение
Размер на фи- Размер на личнансирането
ния принос на
от АХУ:
кандидата:

Обща стойност на предложението:

(Личен принос се посочва тогава, когато освен
финансиране от АХУ се използват и собствени
средства за постигане на очакваните резултати
по проекта.)
5.5. Резюме на очакваните резултати по кон
курсните показатели:
5.5.1. Разкривани нови работни места
[Посочват се работните места, на които ще се
назначат нови лица от целевата група.]
5.5.2. Преоборудвани работни места
[Посочват се работните места, на които ще
се преназначат вече работещи лица от целевата
група.]
5.6. Обща информация за конкурсното пред
ложение
Представя се информация за:
5.6.1. – Целевата група, като посочите
поименно всяко лице, спецификата
на заболяването му, степента на намалена работоспособност, възраст.
5.6.2. – Причините за избора на конкретните лица от целевата група,
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5.6.3.

5.6.4.

		

5.6.5.

		

		

5.6.6.

5.6.7.

ДЪРЖАВЕН
като ги обвържете с конкретните
потребности за развитие на работодателя.
– Длъжностните характеристики
на работните места, на които ще
се назначат/преназначат лица от
целевата група. Посочват се служебните задължения, които трябва
да се изпълняват на конкретното
работно място.
– Квалификационните умения и
способности на лицата с увреждания и тяхното съответствие на
дейностите, които те ще изпълняват,
като се даде и оценка на възможността те да се справят с тях.
– Продължителността на дневното
работно време, през което ще се
изпълняват определените в длъжностната характеристика служебни
задължения по отделни работни
места.
– Необходимостта от извършване
на дейностите по компонент 1,
където е приложимо. Във връзка
с това се привеждат необходимите аргументи и доказателства за
наложителността от извършване
на предвидените последователни
дейности и операции, които се обвързват с конкретните потребности
на лицата от целева група, имащи
увреждания на опорно-двигателния
апарат, зрителни увреждания, и със
съществуващата неподходяща архитектурна среда в организацията
(предприятието).
– Собствеността на обекта, където
ще се извършат строително-монтажните работи по осигуряване на
достъп.
– Описание на състоянието на
обек та (помещен ие т о/помещенията), където ще се извършват
строително-монта жните работи
за осигуряване на архитектурен
достъп и необходимостта от изготвяне и одобряване на проекти
и становища, издаване на разрешения, когато е приложимо.
– Необходимостта от извършване
на дейностите по компонент 2, като
се посочва в каква степен всяка
предвидена дейност за приспособяване на уреди и съоръжения, с
помощта на които се компенсират
дефицитните състояния, свързани
с увреждането на лицето, чието
работно място се приспособява във
връзка с изпълняване на вменените
му служебни задължения.
– Необходимостта от придобиване
на активи по компонент 3 за оборудване на новите работни места,
като се посочва в каква степен
всеки отделен самостоятелен актив – е целесъобразен, оправдан
и наложителен от гледна точка на
създаването на подходящи работни
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условия за трудова реализация на
лицата от целевата група съобразно
техните увреждания.
		
– Когато работодателят предвижда закупуване на активи втора
употреба, задължително посочва причините, налагащи тяхното
придобиване, като мотивира своя
избор.
		
– Начин на разпределяне на стойността на придобит актив, който ще
се ползва от две и повече лица от
целевата група в рамките на един
работен ден.
5.6.8. – Необходимостта от провеждане на обучение по компонент 4.
Обосновава се потребността от
обучение чрез участие в обучителен
курс, имащ пряко отношение към
заеманата длъжност на лицето с
трайни увреждания. Във връзка
с това се привеждат необходимите аргументи и доказателства за
наложителността от извършване
на обучителни дейности, които се
обвързват с конкретните потребности на лицата от целева група.
Описва се времетраенето на обучението и се прилага график за
провеж дането му. Аргументира
се и се прилагат необходимите
доказателства, когато обучението
ще се извършва в населено място
извън седалището на работодателя
(когато е приложимо).
5.6.9. – Възможността организацията да
осигури устойчива трудова заетост
за лицата от целевата група за срок
не по-малък от 36 месеца след
сключване на договор за финансиране, като се дадат реалистични
и разумни доказателства за осигурени източници за заплащане на
техния труд.
5.6.10. – Възможните рискове, които биха
могли да застрашат реализацията
на проектните дейности и заетостта
на лицата с трайни увреждания
по време на срока на договора,
и мерките за противодействие и
предотвратяване на тези рискове.
5.7. Описание на очакваните резултати
Формулират се и се изброяват конкретните
резултати, които се очаква да се постигнат с
реализацията на проектните дейности, като се
използва подходяща логическа последователност.
За всеки резултат се дава кратка обосновка,
посочва се начинът на определянето му, дават
се количествени измерители, обвързани с конкретни срокове.
5.8. Подробно и изчерпателно описание на
планираните дейности
5.8.1. При описанието на дейностите се прави
връзка и се следва логиката и последователността
на изброяването на формулираните очаквани резултати. Не е допустимо описанието на дейност,
за която не е формулиран очакван резултат! Опи
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санието на всяка дейност започва с отбелязване
на нейното наименование, след което подробно
и последователно:
(1) се обосновава потребността от нейното
извършване;
(2) се изброяват свързаните с нея разходи и се
определят техните размери (без ДДС, освен
случаите, когато кандидатът не е регистриран
по Закона за ДДС) въз основа на количества,
стойности и единични цени, взети от специално
избрана оферта (оферти) между минимум три
актуални оферти;
(3) се обосновава изборът на конкретната
оферта или на част от нея;
(4) се определя изпълнителят/подизпълнителят
на дейността.
Разходите за дейностите по компоненти 2, 3
и 4 се групират по отделни работни места, като
се спазват лимитите по компоненти.
5.8.2. Отбелязва се необходимостта от провеждане на процедура по Закона за обществените
поръчки. С „Х“ се отбелязва вярното:
Месец

Месец 1

Месец 2

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7
ДА
НЕ

6. Продължителност на проекта и план-график
на планираните дейности
[Продължителността на усвояването на отпуснатите финансови средства не може да бъде
повече от 4 (четири) месеца. Продължителността
се отчита в цели месеци, които не се обвързват
с конкретни календарни месеци от годината. Целесъобразно е кандидатът да предвиди резервно
време в предлагания план-график.
План-графикът не трябва да съдържа подробно
описание на дейностите, а само техните наименования. Във връзка с това могат да се използват
кратките наименования или ясни и еднозначно
определени индекси (номера) на дейностите,
описани в т. 5.8.]
q Продължителността на проекта ще бъде
___ месеца.

Дейност

Местоположение

Изпълнител

(пример)

(пример)

(пример)

Подготовка на дейност 1

Администрация

Подготовка на дейност 2

Външна проектантска орга- Екип проектанти
низация

Ръководител

Изпълнение на дейност 1

Цех 1

Строителна организация

Подготовка на дейност 3

Администрация

Ръководител

План-график на планираните дейности
Дейност

Месец 1

Месец 2

Месец 3

Месец 4

Дейност 1
Дейност 2
.........

Текущо изпълнение на дейността:
X
Последен месец за изпълнение на дейността: O
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ
НА ФОРМУЛЯРА
1.	Всички точки задължително се попълват
освен в случаите, когато дадената точка се
отнася за компонент, по който кандидатът
не предвижда изпълнението на каквато
и да е дейност. Тогава е допустимо да се
отбележи – „неприложимо“. Не се допуска
промяна в номерацията и изтриване на
непопълнените точки.
2.	Задължително се обосновава потребността
на работодателя от разкриване на нови
работни места и/или приспособяване и
оборудване на действащи работни места
и причините за избор на лица от целевата
група, които да бъдат назначени на тях,
като се приведат подходящи аргументи.

3.	Формулира се конкретна цел на проектното
предложение, която най-пълно да разкрива
неговата целесъобразност и функционална
насоченост.
4.	Определят се и се обосновават очакваните
резултати от осъществяване на проекта,
които трябва да бъдат формулирани достатъчно конкретно.
5.	Извеждат се индикатори за оценка и проследяване на формулираните конкретни
резултати по предходната точка.
6.	Описват се лицата с трайни увреждания
бенефициенти на резултатите от проекта,
като се обосноват причините и основанията
за направения избор. При описанието на
бенефициентите, които се изброяват по
именно, се посочва характерът на уврежданията, които предстои да се компенсират
с извършване на дейностите по проекта.
7.	Оп исва се рабо т но т о м яс т о с ъгласно
длъжностната характеристика на лице-
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ВЕСТНИК

то с трайни увреждания, като се прави
обективна оценка на неговите квалификационни умения и способността му да се
справи с предвидената длъжност с оглед
на ограниченията за упражняване на труд
в експертното решение на ТЕЛК, като се
посочи продължителността на работния
ден и продължителността на упражнявания труд през годината – целогодишно или
сезонно.
8.	Определят се, обосновават и подробно се
описват проектните дейности, като се обособят по отделни компоненти и се посочи
връзката на всяка дейност с конкретни
очаквани резултати. За всяка дейност се
посочва изпълнител.
9.	Количествено се определ ят разходите,
свързани с извършване на всяка дейност,
като техният размер трябва да се основава
на данни от избрана оферта, която специално трябва да се посочи в описанието
на дейността, за която се отнася, както и
избрания є изпълнител.
10.	П редвидените разходи за дейностите се
разпределят по разкривани индивидуални
работни места, като се посочат отделно
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разходите по компоненти при спазване на
лимитите за всяко индивидуално работно
място. При определяне на разходите по
дейности не се отчита дължимият данък
върху добавената стойност освен в случаите, когато кандидатът не е регистриран по
Закона за данък върху добавената стойност.
11.	О босновава се възможността да се осигури
устойчива заетост на адаптираните, приспособени и оборудвани работни места и
обучените лица с трайни увреждания, като
се дадат разумни разяснения и аргументи
относно осиг у ряването на средства за
трудово възнаграждение, отговарящо на
изпълняваната длъжност.
12.	О пределят се възможните рискове и мерките за тяхното минимизиране или предот
вратяване във връзка с реализацията на
проекта.
13.	О пределя се срокът на изпълнение на
дейностите по проекта, който не може да
бъде по-дълъг от 4 месеца, в които не се
включва срокът, необходим за провеждане
на процедура по Закона за обществените
поръчки.
Приложение № 2

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Съставете бюджет за цялата продължителност на проекта в съответствие с подробното описание на дейностите
и план-графика за действие от формуляра.

Наименование на разхода
А

Стойност
Мерна
Коли- Единична разхода
единица чество на цена
(2 × 3)
1

2

3

4

Източник на
финансиране
субсидия
5

Изпълнител
собствено оферта
участие
6

7

I. Осигуряване на достъп
Дейност (1)
1. Разход за .........
2. Разход за .........
Всичко разходи по дейност (1)

0

0

0

0

0

0

Дейност (2)
1. Разход за .........
2. Разход за .........
Всичко разходи по дейност (2)
Дейност (3)
............................
Общо разходи по компонент I
Контролно число

10000

Разлика

-10000
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Наименование на разхода
А

ВЕСТНИК

Стойност
Мерна
Коли- Единична разхода
единица чество на цена
(2 × 3)
1

2

3

4

С Т Р. 7 9
Източник на
финансиране
субсидия
5

Изпълнител
собствено оферта
участие
6

7

II. Приспособяване на работни
места
Работно място А
Дейност (4)
1. Разход за .........
2. Разход за .........
Всичко разходи по дейност (4)

0

0

0

0

Дейност (5)
1. Разход за .........
2. Разход за .........
Всичко разходи по дейност (5)
Дейност (6)
.............................
Общо разходи за работно място А

0
0

Контролно число

10000

Разлика

-10000

0

Работно място Б
Дейност (4)
1. Разход за .........
2. Разход за .........
Всичко разходи по дейност (4)

0

0

0

0

Дейност (6)
1. Разход за .........
2. Разход за .........
Всичко разходи по дейност (6)
Дейност (7)
.............................
Общо разходи за работно място Б

0
0

Контролно число

10000

Разлика

-10000

0
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Наименование на разхода
А

ВЕСТНИК

Стойност
Мерна
Коли- Единична разхода
единица чество на цена
(2 × 3)
1

2

3

4

БРОЙ 29
Източник на
финансиране
субсидия
5

Изпълнител
собствено оферта
участие
6

7

Работно място В
Общо разходи по компонент II

0

0

0

0

0

0

III. Оборудване на нови работ
ни места
Работно място А
Дейност (8)
1. Разход за .........
2. Разход за .........
Всичко разходи по дейност (8)
Дейност (9)
1. Разход за .........
2. Разход за .........
Всичко разходи по дейност (9)
Дейност (10)
.............................
Общо разходи за работно място А

0
0

Контролно число

10000

Разлика

-10000

0

Работно място Б
Дейност (8)
1. Разход за .........
2. Разход за .........
Всичко разходи по дейност (8)

0

0

0

0

Дейност (9)
1. Разход за .........
2. Разход за .........
Всичко разходи по дейност (9)
Дейност (11)
.............................

0
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Наименование на разхода
А
Общо разходи за работно място Б

ВЕСТНИК

Стойност
Мерна
Коли- Единична разхода
единица чество на цена
(2 × 3)
1

2

3

4

С Т Р. 8 1
Източник на
финансиране
субсидия
5

6
0

Контролно число

10000

Разлика

-10000

Работно място В
Общо разходи по компонент III

Изпълнител
собствено оферта
участие
7
0

0
0

0

0

0

0

0

IV. Квалификация и преквали
фикация
Работно място А
Дейност (12)
1. Разход за .........
2. Разход за .........
Всичко разходи по дейност (12)
Дейност (13)
1. Разход за .........
Всичко разходи по дейност (13)
Дейност (14)
.............................
Общо разходи за работно място А

0
0

0

Работно място Б
Дейност (12)
1. Разход за .........

0

Всичко разходи по дейност (12)

0

0

0

0

Дейност (13)
Всичко разходи по дейност (13)
Дейност (14)
.............................
Общо разходи за работно място Б

0
0

0
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Наименование на разхода
А

ВЕСТНИК

Стойност
Мерна
Коли- Единична разхода
единица чество на цена
(2 × 3)
1

2

3

БРОЙ 29
Източник на
финансиране
субсидия

4

Изпълнител
собствено оферта
участие

5

6

7

Работно място В

0

0

Общо разходи по компонент IV

0

0

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ИНВЕСТИЦИО
НЕН ПРОЕКТ

0

0

Приложение № 3
ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА
НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ
№

КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ

1.

Проектното предложение е представено в изискуемия срок.

2.

Проектното предложение ведно с изискуемите документи е представено по
един от следните начини:
(вярното се подчертава)
– на място, в офиса на Агенцията за хората с увреждания;
– чрез лицензиран пощенски оператор;
– по електронен път.

3.

Представени са актът за учредяване на кандидата и удостоверението за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на
конкурсното предложение.

4.

Документите по т. 3 не са представени, защото кандидатът е вписан в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

5.

Декларация (приложение № 4) е попълнена и с нея кандидатът удостоверява:
– че общият размер на получените държавни помощи не надхвърля левовата
равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години – двете пред
ходни и текущата бюджетна година, а ако работодателят изпълнява дейности
по сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение,
общият размер на получените помощи не надхвърля левовата равностойност
на 100 000 евро за период от три бюджетни години;
– двете предходни и текущата бюджетна година; този таван се прилага независимо от формата на помощта или от преследваната цел и без значение
дали предоставената помощ се финансира изцяло или частично със средства,
произхождащи от Европейския съюз;
– че не е получавал финансови средства от други източници за същите допустими разходи или за същата цел;
– че няма изискуеми публични задължения към държавата или общините,
установени с акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който
не е влязъл в сила;
– че не попада в обхвата на изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент (ЕО)
№ 1407/2013 г. на Европейската комисия;
– дали извършва, или не стопанска дейност през годината преди годината на
кандидатстване.
Декларацията е подписана от лицето, представляващо кандидата.

6.

Копие от годишен финансов отчет за последната пълна финансова година преди
обявяването на конкурса, в т.ч. и приложението към него, и баланси (отчети за
финансовото състояние) и отчети за приходите и разходите (отчети за печалбата
или загубата и другия всеобхватен доход) за една отчетна година, предхождаща
последната пълна финансова година.
Финансовите отчети се представят само в случай, че кандидатът не ги е представил или няма задължение да ги представи в Агенцията по вписванията в
сроковете на представяне на конкурсното предложение.

ДА

НЕ
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№

КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ

7.

Представени са минимум по 3 актуални оферти или други източници на обективна информация за всеки от придобиваните активи и получаваните услуги,
включени в бюджета на проекта.

8.

Представено е пълномощно от органа по назначаване (където е приложимо).

9.

Представен е списък на лицата от целевата група с три имена и ЕГН.

10.

Представено е копие от акта за собственост на сградата или на части от нея
при изграждането на достъп (когато е приложимо).

11.

Представено е копие от договора за наем, когато сградата, където ще се изгражда достъп, и помещението, където ще се извършат строително-монтажни
работи, не са собственост на кандидата (когато е приложимо).

12.

Представено е писмено съгласие от собственика за извършване на работите по
изграждане на достъп, където ще се разкрие работно място за лице с увреждания (когато е приложимо).

13.

Представени са длъжностни характеристики за работните места на лицата с
трайни увреждания.

14.

Копия от действащите договори/заповеди за наетите по трудови/служебни
правоотношения лица от целевата група (когато е приложимо).

15.

Представени са документи по чл. 4, ал. 9 от Методиката (когато е приложимо).

16.

Представен е документ, доказващ, че обучителят е лицензиран (когато е приложимо).

Приложениe № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният ...................................................
....................................................................................,
управляващ и представляващ ..............................
...................................................................................
(наименование на кандидата)
с ЕИК/БУЛСТАТ ...................................................,
със седалище и адрес на управление...................
...................................................................................
Кандидатстващ с Проект ......................................
...................................................................................
(наименование на проекта и година)
за получаване на финансови средства от Агенцията за хората с увреждания
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Общият размер на получените държавни помощи не надхвърля левовата равностойност на
200 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година,
а ако се изпълняват дейности по сухопътни товарни
превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, общият размер на получените помощи не
надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро
за период от три бюджетни години – двете пред
ходни и текущата бюджетна година.
 да;
 не.
(отбелязва се вярното)
Бележка. Размерът на минималните помощи се
определя съгласно чл. 35, ал. 4 от Правилника
за прилагане на Закона за хората с увреждания.
2. Кандидатът, който представлявам, няма изискуеми публични задължения към държавата или
общините, установени с акт на компетентен орган,
освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или
обезпечение на задълженията или задължението
е по акт, който не е влязъл в сила:

ДА

НЕ

 да;
 не.
(отбелязва се вярното)
3. За конкурсния проект не са получени финансови
средства от други източници за същите допустими
разходи или за същата цел:
 да;
 не.
(отбелязва се вярното)
4. Кадидатът, който представлявам, не попада
в обхвата на изключенията, посочени в чл. 1 от
Регламент (EC) № 1407/2013 г.:
 да;
 не.
(отбелязва се вярното)
5. През 20...... г. представляваният от мен кандидат:
 извършва стопанска дейност;
 не извършва стопанска дейност.
(отбелязва се вярното)
Запознат съм, че за неверни данни нося отговорност съгласно чл. 313 от НК на Република
България.
Дата:

Декларатор: ...............................
(подпис)

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ
НА БЮДЖЕТА
1.	Бюджетът на проекта трябва да отразява
в обобщен вид разходите по компоненти,
работни места и видове дейности.
2.	Общата стойност на исканото финансиране, определено в бюджета на конкурсното
предложение при спазване на лимитите
по компоненти, представлява максимално
възможната стойност, която може да получи
кандидатът, освен ако не бъде редуцирана
поради допуснати грешки и необективно
и неправилно направени разчети.
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3.	Увеличаване на исканата субсидия след
подаване на конкурсното предложение не
може да се прави на никакво основание.
4.	Разходите се отразяват по отделни дейности,
дейностите по отделни работни места, работните места по отделни компоненти.
5.	Дейностите не е за дъл ж ително да се
представят последователно по начина
на номерирането им, а в съответствие с
последователността, посочена в т. 1. Така
например, по компонент 1 могат да се
изпълняват дейности с номера 9, 10, 11, а
по компонент 3 – с номера 1, 2, 3.
6.	Общата стойност на разходите по компонент 1. Осигуряване на достъп, които се
покриват от отпуснатата сума, не може
да превишава 10 000 лв. Спазване на този
лимит се проверява чрез стойността на
получената разлика между „общо разходи
по компонент 1“ и контролното число,
която трябва да бъде 0 или отрицателно
число.
7.	Когато една дейност има отношение към
различни работни места, разходите, свързани с нея, се разпределят по съответните
работни места.
8.	Стойността на разходите за всяко работно
място по компонент 2. Приспособяване
на работни места, която се покрива от
отпуснатата сума, не може да превишава 10 000 лв. Спазване на този лимит се
проверява чрез стойността на получената
разлика между „общо разходи за работно
място…“ и контролното число, която трябва
да е 0 или отрицателно число.
9.	Стойността на разходите за всяко работно място по компонент 3. Оборудване
на работни места, която се покрива от
отпуснатата сума, не може да превишава
10 000 лв. Спазването на тези лимити се
проверява чрез стойността на получената
разлика между „общо разходи за работното
място…“ и съответното контролно число,
която трябва да е 0 или отрицателно число.
10.	Разходите общо за проекта се определят
чрез събиране на разходите по четирите
компонента.
11.	О бщата стойност на разходите по работни
места, по компонент и общо за проекта
трябва да съответстват на стойностите,
които са определени във формуляра, и да
имат връзка с оферта (оферти) или друг
независим източник на икономическа
информация, които се посочват.
12.	Когато се определя собствено участие, то
се обособява по дейности като разлика
между „всичко разходите за дейност…“ и
определената за тази дейност сума.
13.	Когато се разкриват повече работни места,
в бюджета се добавят редове за допълнителни работни места, за допълнителни
дейности и разходи, като се спазва редът за
попълване, посочен в предходните точки.
14.	С лед изготвяне на бюджета непопълнените
редове за цели компоненти или непопълнените редове за работни места могат да
се изтрият.
2528
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147ц. – 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 Окръжния съд – Сливен, за 2020 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Андреан Иванов Джамбазов, Криминалистика,
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3.
Съдебно-балистични експертизи.
Инж. Иван Петров Добрев, Експерт-криминалист; Почеркови експертизи; 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични
експертизи.
Йордан Ганчев Камбуров, Криминалистика,
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3.
Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Йордан Стоянов Големанов, Криминалистика, химия, 1.1. Криминалистични експертизи
на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични
експертизи.
Младен Любенов Донев, специалност „Право“;
професионална квалификация „Юрист, експерткриминалист“; 1.1. Криминалистични експертизи
на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Румен Христов Митев, Криминалистика, химия, 1.1. Криминалистични експертизи
на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Стоян Стефанов Великов, Криминалистика, химия, графология, 1.1. Криминалистични
експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични
експертизи.
Инж. Стоян Стефанов Стоянов, Криминалистика, графология, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Юрий Петров Гандев, Криминалистика,
химия, графология, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични
експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Диана Георгиева Георгиева, Медицина,
специалист по обща медицина, 2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното
и съдебното производство.
Д-р Йордан Иванов Стойков, Медицина, Патологична анатомия с цитопатология, Съдебна
медицина, 2.1. Съдебномедицинска експертиза
на труп и трупни части.
Д-р Марин Георгиев Бозуков, Медицина,
Акушерство и гинекология, повреди; 2.7. Съдеб-
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номедицинска експертиза за установяване на
родителския произход.
Д-р Недялка Рачева Турсунлийска-Йорданова,
Медицина, Ортопедия и травматология, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица; 2.7.
Съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход.
Д-р Хрисант Ламбов Хрисантов, Медицина,
Ортопедия и травматология, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица.
Д-р Станислав Василев Стоянов, Медицина,
Патологоанатомия, 2.4. Съдебномедицнска експертиза по материали на досъдебното и съдебното
производство.
Д-р Тома Асенов Чаушев, Медицина, Съдебна
медицина, Патологоанатомия, 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части.
Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев, Биохимия и
микробиология, вирусология, ДНК анализ, 2.6.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация
на човека; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителския произход.
Д-р к.б.н. Мая Иванова Кичева, Биохимикклиничен кимик, анализ на белтъци и ензими;
молекулярна биология; PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи, 2.4.
Съдебномедицинска експертиза по материали на
досъдебното и съдебното производство (касаеща
вид експертизи – 2.6 и 2.7); 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек; 2.7.
Съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход.
Д-р Борис Петров Шахов, Специалист по молекулярна биология, Експерт в областта на ДНК
анализа при криминалистически разследвания и
спорни случаи за родителски произход, 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация
на човек; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителския произход.
Д-р Живка Василева Георгиева, Стоматолог,
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица;
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали
на досъдебното и съдебното производство; 2.5.
Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Ганка Иванова Кръстева-Василева, Медицина, Хигиена на детско-юношеската възраст,
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди; 2.5. Съдебномедицинска експертиза по
писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Д-р Апостол Вълканов Апостолов, Медицина,
Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Виолета Димитрова Михайлова, Психология,
3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4.
Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Десислава Михайлова Савова-Йорданова,
Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
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Д-р Емилия Господинова Кондева, Медицина,
психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Минка Николова Бозукова, Педагог-дефектолог, Медицинска психология и педагогическа
рехабилитация, Мениджър в здравеопазването,
Сертификат за съдебно-психологична експертиза, 3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Д-р Неделчо Димитров Ников, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза;
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза;
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Нели Тончева Антонова, Медицина, психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза;
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза;
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Нина Георгиева Николова, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза;
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза;
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Розалина Димитрова Петрова, Медицина,
психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Росица Иванова Миндова, специалност „Психология“; специализация „Приложна психология“;
професионална квалификация „Магистър по психология“, 3.3. Съдебна психолого-психиатрична
експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Пламен Христов Гагамов, Професионална
квалификация „Психолог, психолог-консултант“,
Специалност „Психология“; Допълнителни обучения: „Как да работим заедно. ЦНСТ – същност
и функция. Видове ателиета – терапевтични и
други за работа с деца. Юношество – работа с
тийнейджъри. Аутизъм – работа с деца с аутизъм или от аутистичния спектър.“; „Детето и
неговото тяло“; „Детето в огледалото и неговия
двойник“; „Пробуждането на юношеството“; 3.2.
Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна
психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна
експертиза на психичното състояние по писмени
данни.
Веса Димитрова Георгиева, Професионална
квалификация „Психология“; Специалност „Психология“; Специализация „Социална психология“;
3.2. Съдебно-психологична експертиза.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Виолетка Димова Йорданова, Търговия и
отчетност в търговията, 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Иванка Стефанова Аджемова, Счетоводна
отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Надежда Петрова Трендафилова, Икономика
на промишлеността, 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Тодорка Симеонова Янева, Финанси, Лиценз
за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, Сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
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Стамен Николов Пепелишев, специалност
„Предачество“, квалификация „Среден техник“;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пенка Йоргова Стайкова, Икономика на труда,
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Михаил Василев Михайлов, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Славова Станчева, Финанси и кредит,
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Елена Найденова Найденова, Икономика и
организация на търговията, 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Манол Иванов Манчев, Счетоводна отчетност,
Сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи-движимо имущество, Сертификат за експерт-оценител на инвестиционен
проект, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Радостина Димитрова Тодорова-Черкезова,
Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Нели Петкова Гагашева, Икономика и управление на индустрията, 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Славка Йорданова Василева, Счетоводна
отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Цветан Атанасов А д жемов, Магист ър по
финанси, Банки и банково дело, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Методи Йорданов Лаков, Икономист-плановик
(статистик), 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Ангел Иванов Манолов, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Величков Станев, Публична администрация, Финансова и митническа администрация,
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Йорданка Колева Драганова, Икономика на
строителството, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Невенка Тодорова Денева, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Валентина Петрова Станева, Управление и
планиране на народното стопанство, Лиценз за
оценка на недвижими имоти, Удостоверение за
оценка на земеделски земи, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Инж. Марин Рашков Иванов, Икономика на
търговията, Лиценз за оценка на недвижими
имоти, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Евгения Борисова Стоилова, Икономистсчетоводител; системорганизатор, 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Стоян Колев Стоянов, Икономика, планиране
и отчетност на промишлеността и строителството,
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Живко Петров Петров, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Биляна Михайлова Бояджиева, Международен
туризъм, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.

ВЕСТНИК

БРОЙ 29

Донка Петрова Вълкова, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Донка Янева Георгиева-Мудева, Счетоводство
и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Иван Ников Иванов, Финансов мениджмънт,
Счетоводна отчетност, Икономика на търговията,
Сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза (представено актуално свидетелство
за съдимост).
Кета Ангелова Дечева, Стоковед, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Радка Тончева Иванова, Икономика на търговията, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Светла Кирова Топалова, Икономика на промишлеността, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Веселин Дяков Дяков, Аграрна икономика,
Финанси, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Мари я Тодорова Кон дева, Бака лавър по
стопанско управление, 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Митко Илиев Ангелов, специалност „Неорганични и електрохимични производства“, „Патентно и изобретателско дело“, квалификация:
„Експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия“ и „Експерт-оценител на
дълготрайни и оборотни материални активи“, 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Мари я Стоянова Стайкова, Специа лност
„Счетоводство и контрол“; Квалификация „Икономист“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Жанета Кънева Стойчева, специалност „Управление на бизнеса“; квалификация „Икономист – бизнес организатор“ и правоспособност на
дипломиран експерт-счетоводител/регистриран
одитор; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пепа Стаматова Русева, специалност „Маркетинг“ и „Финансово-ревизионен контрол“; квалификация: „Икономист-маркетолог“ и „Финансов
ревизор“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Мариана Михайлова Танчева, специалност
„Финанси“; квалификация: „Магистър по икономика“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Катя Иванова Палушева, специалност „Финанси“, квалификация „Икономист“; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Николай Стоянов Колев, специалност „Счетоводна отчетност“; квалификация „Икономист-счетоводител“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

Снежана Чавдарова Афузова, специалност
„Счетоводна отчетност“; квалификация „Икономист-счетоводител“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Красимир Динев Колев, специалност „Счетоводство и контрол“; квалификация „Магистър по
икономика“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Инж. Митко Кирилов Краев, специалност
„Финанси“; професионална квалификация „Икономист“; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Желязко Господинов Георгиев, специалност
„Организация на производството и управлението в
промишлеността“; професионална квалификация
„Икономист“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Кирил Георгиев Кирилов, специалност „Финанси“; професионална квалификация „Икономист-банкер“ и специализация „Банково дело“;
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Венелин Василев Василев, професионална
квалификация: „Икономист-счетоводител“, специалност: „Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Желязка Николова Петкова, професионална
квалификация „Икономист по промишлеността“;
специалност „Икономика на промишлеността“;
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Таня Желязкова Йорданова, професионална
квалификация: „Икономист“; специалност: „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пепа Георг иева Пашова, п рофесиона лна
квалификация: „Икономист по строителството“,
специалност „Организация, планиране и управление на строителството“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Елена Дянкова Атанасова, професионална
квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Счетоводство и контрол“; 1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Лиляна Димитрова Петкова, професионална
квалификация „Агроикономист“; специалност
„Аграрна икономика“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Панайот Тодоров И л чев, п рофесиона лна
квалификация „Икономист“; специалност „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Тошка Василева Георгиева, професионална
квалификация „Икономист-счетоводител“; специалност „Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Павлина Огнянова Стойнова, професионална
квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Финанси“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
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Стефан Георгиев Гигов, професионална квалификация „Магистър по икономика“, „Икономист“;
специалност „Финансов контрол“; „Счетоводство
и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Щилиянова Гигова, професионална
квалификация „Организация и методология на
счетоводната отчетност“; специалност „Организация и методология на счетоводната отчетност“;
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Марийка Паисиева Манова, професионална
квалификация „Икономист-счетоводител“, специалност „Икономическо планиране и отчитане на
търговията. Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Красимира Николаева Златева, професионална квалификация „Магистър по икономика“;
специалност „Финанси“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза.
Анелия Петрова Грудева, професионална квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Финанси“; специализация „Счетоводство“;
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Ралица Неделчева Михайлова, професионална
квалификация „Магистър-икономист – счетоводител“; специалност „Счетоводство и контрол,
счетоводство на предприятието“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Елена Димова Христова, професионална квалификация „Бакалавър – икономист-индустриално производство“; специалност „Икономика на
индустрията“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Таня Стефанова Попова, професионална квалификация „Икономист-счетоводител“; специалност
„Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Желка Йорданова Бинева, професионална
квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Финанси“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков, инженер-механик, Приложна механика,
5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8.
Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Веселин Рашков Божков, Двигатели с
вътрешно горене, Сертификат за автоекспертоценител, Сертификат за експерт-оценител на
машини и съоръжения, активи, 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна
автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Веселин Костов Шишков, Машиностроене, Автотехническа експертиза, 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна
автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
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Д-р инж. Христо Василев Узунов, Машиностроене, автотехническа експертиза, технологии
и безопасност в автомобилния транспорт, 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Кън чо С тефанов Върбанов, Двигатели с
вътрешно горене, Лиценз за оценка на машини
и съоръжения, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа
експертиза.
Инж. Георги Йосифов Хинов, Двигатели с
вътрешно горене, 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Тодорка Симеонова Янева, Автоматизация на производството, Финанси, Лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, Сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна
компютърно-техническа експертиза.
Инж. Велин Златанов Зехирев, Съобщителна
техника, Сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Владислав Кръстев Алексиев, Механично уредостроене, Лиценз за оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето и
приборостроенето, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов, Ремонт и експлоатация на трактори, автомобили
и селскостопански машини, Топлотехника, 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Доц. д-р инж. Стоян Христов Божков, Електротехника, електроника и автоматика; Безопасни
и здравословни условия на труд; 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Георги Николов Йорданов, специалност: „Технология на машиностроенето“; квалификация:
„Машинен инженер“, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Митко Кирилов Краев, Селскостопанска техника, Лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на селското стопанство,
автомобилния транспорт и строителството, 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3.
Съдебна инженерно-технологична експертиза.
Инж. Атанас Стоев Стоев, Електронна техника и микроелектроника, Лиценз за оценка на
машини и съоръжения, 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза.
Н.с. IІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов,
Технология на металите и металообработващата
техника, Фрактография, Фрактодиагностика, 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Трифон Иванов Чепишев, специалност:
„Транспорт и енергетика“; квалификация: „Ма
шинен инженер с педагогическа правоспособност“,
5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8.
Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Константин Николов Костадинов, Промишлено и гражданско строителство, Лиценз
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за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна
строителнотехническа експертиза.
Инж. Мартина Златева Димитрова, Промишлено и гражданско строителство, Сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти, 5.5.
Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Федорина Евгениева Кондева, Промишлено и гражданско строителство – технология,
Лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Агоп Артин Киркорян, Хидромелиоративно строителство, Лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строителнотехническа
експертиза.
Инж. Георги Андонов Георгиев, Хидроенергийно строителство, Лиценз за оценка на недвижими
имоти, Лиценз за оценка на цели държавни и
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, 5.5. Съдебна
строителнотехническа експертиза.
Иван Христов Иванов, Строителство и архитектура, Сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, 5.5. Съдебна
строителнотехническа експертиза.
Георги Петров Мавродиев, Геодезия, фотография, картография, Сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза;
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Иван Господинов Иванов, земемерен техник,
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Олег Димитров Радев, строителен инженер по технология на строителството, 5.5. Съдебна
строителнотехническа експертиза.
Инж. Пенка Колева Димитрова, Промишлено
и гражданско строителство, 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Иван Петров Добрев, Строителни и
специални машини (подемно-транспортни, пътни
и строителни машини), 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза.
Константин Михайлович Якубович, Архитектура, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Чавдар Иванов Андреев, Строителство и архитектура, 5.5. Съдебна строителнотехническа
експертиза.
Инж. Павел Желязков Златев, геодезисткартограф, 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Инж. Илия Михайлов Сулев, Електроинженер,
специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Иван Атанасов Иванов, Технически университет – София, квалификация „Автотехническа експертиза“, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Митко Илиев Ангелов, Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско дело, експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия и експерт-оценител
на дълготрайни и оборотни материални активи,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза,
5.2. Съдебна автотехническа експертиза, 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.8.
Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Христо Стоянов Божков, инженер-металург, специалност „Металургия на черни метали“,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Николай Илчев Николов, специалност: „Противопожарна техника и безопасност“, професио-
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нална квалификация: „Автотехническа експертиза“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8.
Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Доц. Радостина Василева Петрова, специалност
„Промишлено и гражданско строителство – конструкции“; квалификация „Строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство“;
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Георги Господинов Георгиев, специалност
„Геодезия, фотограметрия, картография“; квалификация: „Инженер по геодезия, фотограметрия и
картография“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.5. Съдебна строителнотехническа
експертиза.
Инж. Петър Иванов Перфанов, специалност
„Машиностроене“; професионална квалификация
„Машинен инженер с педагогическа правоспособност“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Никола Мавродиев Колев, специалност „Строи
телство и архитектура“; професионална квалификация: „Техник по строителство и архитектура“;
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Бойчо Гочев Узунов, специалност „Автоматизация на производството“; професионална
квалификация: „Електроинженер“; 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.6. Съдебна
пожаротехническа експертиза.
Инж. Венелин Господинов Петков, специалност
„Електроника и автоматика“; професионална
квалификация „Инженер по електроника и автоматика с педагогическа правоспособност“; 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3.
Съдебна инженерно-технологична експертиза;
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.
Инж. Марин Рашков Иванов, професионална
квалификация: „Военен инженер по зенитно-артилерийска и радио-електротехника“; 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Инж. Димитър Желев Иванов, професионална
квалификация „Машинен инженер с педагогическа правоспособност“; специалност „Транспорт
и енергетика“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа
експертиза.
Стефан Стоянов Драгнев, професионална
квалификация „Строителен техник“; специалност „Строителство и архитектура“; 5.5. Съдебна
строителнотехническа експертиза.
Инж. Живко Иванов Демирев, професионална
квалификация „Магистър инженер“; специалност
„Технология и управление на транспорта“; 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Светла Дончева Кабадозова, професионална квалификация „Строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство“;
специалност „Промишлено и гражданско строи
телство – конструкции“; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Росен Стаматов Русев, професионална квалификация „Специалист по режимите на електричес
ките централи“; специалност „Режим на работа
на електрическите централи“; втора специалност
„Електрически централи и подстанции; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
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Инж. Живко Петров Желев, професионална
квалификация „Инженер-геодезист“; специалност „Архитектура, строителство и геодезия“;
допълнителна квалификация „Правоспособност
за извършване на дейности по кадастъра“; 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Магдалена Пенева Тянкова-Ескенази,
професионална квалификация „Електроинженер“;
специалност „Ел. машини и апарати“; 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Инж. Йордан Петков Аспарухов, професионална квалификация „Магистър инженер“; специалност „Технология и управление на транспорта“;
5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8.
Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Румен Николов Стоянов, професионална квалификация „Инженер по изчислителна
техника“; специалност „Изчислителна техника“;
„Организация и управление на комуникационните
и информационни системи в ОТФ“; 5.4. Съдебна
компютърно-техническа експертиза.
Инж. Тодор Димитров Тодоров, професионална
квалификация „Машинен инженер“, специалност
„Технология и организация на автомобилните
превози“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа
експертиза.
Инж. Мария Колева Драгиева, професионална
квалификация „Инженер по електроника и автоматика“; специалност „Електроника и автоматика“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8.
Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Николай Тодоров Петров, професионална квалификация „Архитект“, специалност
„Архитектура“; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Петьо Благоев Гицов, професионална
квалификация „Магистър по транспортно строи
телство“; специалност „Строителство на жп линии,
пътища и мостове“; 5.5. Съдебна строителнотех
ническа експертиза.
Инж. Теодора Петрова Балулова, професионална квалификация „Минен инженер по маркшайдерство и геодезия“; специалност „Марк
шайдерство и геодезия“; 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза.
Инж. Веселин Пейчев Пеев, професионална
квалификация „Магистър по бизнес информатика“; специалност „Компютърна бизнес информатика“; 5.4. Съдебна компютърно-техническа
експертиза.
Инж. Калоян Христов Куцаров, професионална квалификация „Магистър – инженер по
компютърни системи и технологии“; специалност
„Компютърни системи и технологии“; 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна
компютърно-техническа експертиза.
Инж. Димитър Василев Тодоров, професио
на л на к ва л ифи к а ц и я „Ма г ис т ър – и н женер
по електроника и автоматика с педагогическа
правоспособност“; специалност „Електроника и
автоматика“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична
експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа
експертиза.
Инж. Кирил Станимиров Карапетков, професионална квалификация „Бакалавър – инженер по
електроника“; специалност „Електроника“; Удос-
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товерение, рег. № 27255/31.08.2018 г. на ТУ – София, за придобита професионална квалификация
по Анализ на ПТП (за вещи лица), клас 5 „СИТЕ“;
5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8.
Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Никола Тодоров Терзиев, професионална
квалификация „Инженер по геодезия, фотограметрия и картография“; специалност „Геодезия,
фотограметрия и картография“; 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Инж. Евгени Христов Ставрев, професионална
квалификация „Инженер по електроника и автоматика“; специалност „Радио- и телевизионна
техника“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична
експертиза; 5.7. Съдебно-енергийна експертиза.
Стоян Ми т ков Г у нга лов, п рофесиона лна
квалификация „Професионален бакалавър по
ремонт и експлоатаци я на автот ранспортна
техника (автомеханик)“; специалност „Ремонт и
експлоатация на автотранспортна техника“; 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Тихомир Иванов Тодоров, професионална квалификация „Маркшайдерство и геодезия“;
специалност „Маркшайдерство и геодезия“; Свидетелство за правоспособност за извършване на
дейности по кадастъра, вписан в регистъра на
правоспособните лица; 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Георги Янков Стойчев, професионална квалификация „Зооинженер“; специалност „Зооинженерство“; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.
Д-р к.б.н. Мая Иванова Кичева, биохимик –
клиничен химик, анализ на белтъци и ензими,
молекулярна биология; PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи, 6.1.
Съдебно-ботаническа експертиза; 6.2. Съдебнозоологическа експертиза; 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза; 6.4. Съдебно-ентомологична
експертиза.
Инж. Милена Иванова Иванова, професионална квалификация „Инженер-химик“; специалност
„Промишлена екология“; 6.5. Съдебно-екологична
експертиза.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Митко Илиев Ангелов, неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско
дело, Експерт – оценител на щети при пътнотранспортни произшествия и Експерт-оценител
на дълготрайни и оборотни материални активи,
7.1. Съдебно-химическа експертиза, 7.3. Съдебна
физико-химическа експертиза.
Д-р Мая Иванова Кичева, професионална
квалификация „Биохимик – клиничен химик“,
специалност „Молек ул ярна и фу нк ционална
биология“; 7.1. Съдебно-химическа експертиза;
7.2. Съдебно-физическа експертиза; 7.3. Съдебна
физико-химическа експертиза.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Радил Василев Радев, Зооинженер, 8.1. Съдебна
ветеринарномедицинска експертиза.
Д-р Светозар Василев Лещевски, Ветеринарна
медицина, 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
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Анета Тодорова Николова, Агроном по растителна защита, Оценител на земеделски земи
и трайни насаждения, Растителна защита, 8.2.
Съдебна агротехническа експертиза.
Динка Димитрова Константинова, Агроном,
Лозаро-градинар, 8.2. Съдебна агротехническа
експертиза.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Димитър Георгиев Янков, Златарство, 9. Съдебно-изкуствоведски експертизи.
Димитринка Жейнова Дойчинова, Изобразително изкуство, исторически и археологически
съдебно-изкуствоведски експертизи; 9. Съдебноизкуствоведски експертизи.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Митко Илиев Ангелов, Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско дело, Експерт-оценител на щети при
пътнотранспортни произшествия и Експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални
активи, 11. Други съдебни експертизи – Патентни
и авторски права.
Инж. Лиляна Савова Симеонова, специалност:
„Горско стопанство“; професионална квалификация: „Инженер по горско стопанство“; 11. Други
съдебни експертизи.
Росица Колева Недкова, специалност „Горско
стопанство“; специализация „Стопанисване на
горите“; професионална квалификация „Магистър-инженер по горско стопанство“, 11. Други
съдебни експертизи.
Д-р Мая Иванова Кичева, професионална квалификация „Биохимик-клиничен химик“, специалност „Молекулярна и функционална биология“;
11. Други съдебни експертизи: 1. Молекулярногенетична идентификация и определяне произход
на животни и пол на птици; 2. Определяне състав
и произход на хранителни продукти, суровини
и фуражи, вкл. генномодифицирани организми
(ГМО), с молекулярно-генетични методи; 3.
Експертиза по писмени данни, касаещи т. 1 и 2.
Инж. Милена Иванова Иванова, професионална квалификация „Инженер-химик“; специалност
„Промишлена екология“; 11. Други съдебни експертизи: Здравословни и безопасни условия на
труд и трудови злополуки.
Дилян Димитров Стойков, професионална
квалификация „Магистър по социални дейности“;
специалност „Социални дейности“; Специализация „Социална работа с деца и юноши“; 11.
Други съдебни експертизи: Социални дейности,
социална работа с деца и юноши.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни превода
чи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Сливен, за 2020 г.
Преводачи – английски език
Ваня Костадинова Димова, образование – вис
ше, специалности „Право“; „Международен туризъм“; „Счетоводен и финансов мениджмънт“;
сертификат английски език – С2, съгласно Общата
европейска езикова рамка.
Антон Тодоров Йорданов, образование – вис
ше; специалност „Английска филология“; допълнителна квалификация „Педагог“; сертификат за
ниво по английски език – С2, съгласно Общата
европейска езикова рамка.
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Преводачи – полски език
Десислава Янушова Желязкова, Българска
филология; сертификат полски език – С1, съгласно
Общата европейска езикова рамка.
Преводачи – сръбски език
Илка Иванова Енчева, образование – висше,
образователно-квалификационна степен „Магистър“; професионална квалификация „Филолог, учител по български език и литература“;
специалност „Славянска филология – сръбски,
хърватски език, и сръбска, хърватска и словенска
литература“.
Преводачи – хърватски език
Илка Иванова Енчева, образование – висше,
образователно-квалификационна степен „Магистър“; професионална квалификация „Филолог, учител по български език и литература“;
специалност „Славянска филология – сръбски,
хърватски език, и сръбска, хърватска и словенска
литература“.
Преводачи – словенски език
Илка Иванова Енчева, образование – висше,
образователно-квалификационна степен „Магистър“; професионална квалификация „Филолог, учител по български език и литература“;
специалност „Славянска филология – сръбски,
хърватски език, и сръбска, хърватска и словенска
литература“.
2622
55. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253
от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С200022-091-0000157/16.03.2020 г.
възлага на Николай Стоянов, София, Овча купел,
бл. 410, вх. А, ет. 2, ап. 4, следния недвижим
имот: сграда с идентификатор 68134.2043.148.2,
п редс та вл я ва ща ж и л и щ на сг ра да – ед нофамилна, брой етажи – 3, намираща се в София,
район „Витоша“, в.з. Симеоново Север, ул. 84
№ 5, построена върху дворно място с площ по
нотариален акт 885 кв. м, а по скица – 931 кв. м,
съставляващо урегулиран поземлен имот IX-148
в квартал 27, при съседи на имота по нотариален
акт: запад – улица 36-та, юг – улица – 84-та,
и з т ок – н ас лед н и ц и т е н а Х р. Ковачев, с е вер – Илка Гонгалова, а по скица имоти с номера:
68134.2043.1002, 68134.2043.1005, 68134.2043.4183 и
68134.2043.175, със застроена площ на сградата
по скица 76 кв. м, с граници на сградата: имоти с идентификатори: 68134.2043.148.3, улица,
68134.2043.4183, 68134.2043.175.
2518
50. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недви ж им имот изх.
№ С200004-091-0000113 от 5.03.2020 г. възлага
на Атанас Янков Обрешков, ЕГН 7401269049,
адрес Ямбол, ж.к. Диана, бл. 15, вх. А, ет. 7,
ап. 27, следния недвижим имот: незастроен
поземлен имот с идентификатор 73403.501.1092,
с площ по нотариален акт 1606 к в. м, а по
скица 1574 кв. м, намиращ се в квартал № 91
по плана на гр. Трявна, ул. Златьо Ошански, с
трайно предназначение на територията: урба-

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

низираната, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м), с граници: 73403.501.2815,
73403.501.2681, 73403.501.2685, 73403.501.2686,
73403.501.2688, 73403.501.1091. Собственост та
преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлеж и на вписване от
съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
2525
87. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
добавя докторската програма „Електрообзавеждане на кораба“ – една свободна бройка, към
професионално направление 5.5. „Транспорт,
корабоплаване и авиация“ към обявата за конкурси за прием и обучение на докторанти за
редовна форма на обучение по държавна поръчка
за учебната 2019/2020 г., прием II (попълване
на бройки) (ДВ, бр. 13 от 2020 г.).
2508
430. – Частното висше училище – Колеж по
туризъм – Благоевград, на основание решение
на академичния съвет № 50 от 6.11.2019 г. и в
съответствие с чл. 5 и 6 от Правилника за развитието и атестирането на академичния състав
на Колежа по туризъм и раздел IV, чл. 29 от
Закона за развитието на академичния състав в
Република България обявява конкурс за редовен професор в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност „Математика (Математически анализ)“, със срок 2 месеца от обнародване
в „Държавен вестник“. Документи за кандидатстване се подават в ректората на колежа – Благоевград, ул. Брегалница № 2 (бивше първо ОУ).
За връзка: тел. 073/83 56 26; 0876 806 777.
2592
430а. – Частното висше училище – Колеж по
туризъм – Благоевград, на основание решение
на академичния съвет № 50 от 6.11.2019 г. и в
съответствие с чл. 5 и 6 от Правилника за развитието и атестирането на академичния състав
на Колежа по туризъм и раздел III, чл. 24 от
Закона за развитието на академичния състав в
Република България обявява конкурс за редовен
доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.9. Туризъм, научна специалност
„Хотелски и ресторантьорски мениджмънт“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за кандидатстване се
подават в ректората на колежа – Благоевград,
ул. Брегалница № 2 (бивше първо ОУ). За връзка:
тел. 073/83 56 26; 073/83 06 66.
2593
213. – Институтът за исторически изследва
ния при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент
по професионално направление 2.2. История и
археология, научна специалност 05.03.21 Документалистика, архивистика, палеография (вкл.
историография и източникознание) (Анализи
на ориенталски извори за евразийските номади
(XI – XIII в.), за нуждите на секция „Помощни историческ и нау к и и информатика“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Условията за участие в конкурса са
определени в Правилника за условията и реда
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за придобиване на научни степени и за заемане
на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в
отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113
София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17,
ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 870 8513.
2610
214. – Институтът за исторически изслед
вания при БАН – София, обявява конкурс за
заема не на а ка дем и чната д л ъж нос т гла вен
асистент по професионално направление 2.2.
Истори я и археологи я, нау чна специа лност
05.03.21 Документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и източникознание)
(Подготовка на авиатори в Царство България:
документално наследство), за нуждите на секция
„Помощни исторически науки и информатика“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Условията за участие в конкурса са
определени в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и за заемане
на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в
отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113
София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17,
ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 870 8513.
2611
2 0. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 54
по протокол № 8 от 6.02.2020 г. на Столичния
общински съвет е одобрен подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ХLV-1036, кв. 22б,
м. В.з. Симеоново – Драгалевци – ІІ част, ПИ с
идентификатор 68134.1973.1036, район „Витоша“,
създаване на нови УПИ ХLV-1036 – „за жс“,
УПИ ХLVІ-1036 – „за жс“, УПИ ХLVІІ-1036 – „за
жс“, и УПИ ХLVІІІ-1036 – „за жс“, изменение
на плана за улична регулация (ИПУР) за създаване на нова задънена улица от о.т. 301а до о.т.
301в (нови), район „Витоша“, Столична община.
Решението и проектът са изложени в район
„Витоша“. Решението може да бъде обжалвано
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок
от съобщаването. Жалбите се подават в район
„Витоша“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
2602
38 . – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 26 на СОС по протокол № 6 от 23.01.2020 г. е
одобрен подробен устройствен план – изменение
на плана за регулация на УПИ XXI, УПИ XVII
и УПИ XVI от кв. 15, м. В.з. Киноцентъра – ІІІ
част, разширение, район „Витоша“, и УПИ IV
и УПИ – „за корекция на реката, инженерна
инфраструктура и озеленяване“, от кв. 111 от м.
Манастирски ливади – изток, район „Триадица“,
за регулационно регламентиране на местата за
разполагане на съоръжение за преминаване
на пешеходци над СОП и свързаното с това
изменение на плана за улична регулация по
о.т. 2а до о.т. 3 (южно локално платно) и по
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о.т. 391 – о.т. 496 (северно локално платно на
СОП) за създаване на нови УПИ XVI-1162 – „за
обществено обслужване“, от кв. 15, м. В.з. Киноцентъра – ІІІ част, разширение, район „Витоша“, и УПИ IV – „зa озеленяване“, и УПИ – „за
корекция на реката, инженерна инфраструктура
и озеленяване“, от кв. 111 от м. Манастирски
ливади – изток, район „Триадица“, който е изложен в районите „Триадица“ и „Витоша“ на
Столичната община. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в
районите „Триадица“ и „Витоша“ и се изпращат
в Административния съд – София-град, от отдел
„Правно-нормативно обслужване“, дирекция
„ПНИФО“ на Направление „Архитект у ра и
градоустройство“ на Столичната община.
2596
14 . – Общ и н а Асеновг р а д н а о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУ П – парцеларен план за обект
„Преработка на проект „Път с. Мулдава – Манастир „Св. Петка“ от км 0+900 до км 2+578“.
Проектът и придружаващата го документация са
изложени за справка в информационния център
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
2535
23. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация на с. Краище, одобрен
с Решение № 114, протокол № 9 от 26.09.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Белица, с цел намаляване на габаритите от 8 м на 5 м, съответно
0,75 м тротоар от двете страни и по 1,75 м платно
или общо 3,50 м. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес гр. Белица 2780,
ул. Георги Андрейчин № 15.
2537
24. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на ПИ
с идентификатори № 03504.238.24 и 03504.238.25
по КККР на землище на гр. Белица, одобрени със
Заповед № РД-18-53 от 1.04.2008 г. на АГКК – София, с цел промяна на предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди „За
жилищно строителство“. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Белица, с адрес гр. Белица
2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
2538
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5. – Община Ботевград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 49 от
27.02.2020 г. на Общинския съвет – Ботевград,
са одобрени: проект за ПУП – парцеларен план
(ПУП – ПП) за „Оптична кабелна линия за пренос
на електронносъобщителни услуги на територията
на община Ботевград“, преминаваща през поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 12283.228.467
и 12283.208.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) в землището на с. Врачеш, община Ботевград, и през поземлен имот
05815.60.111 по КККР в землището на Ботевг рад,
намиращи се извън урбанизираната територия
на населените места; проект за план-схема към
подробен устройствен план за „Оптична кабелна
линия за пренос на електронносъобщителни услуги на територията на община Ботевград“, преминаваща през поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 05815.305.1064, 05815.305.1067, 05815.301.353,
05815. 3 01.22 6 , 0581 5. 3 01. 33 0, 0581 5. 3 05.10 6 8 ,
0 581 5. 3 01. 351 , 0 581 5. 3 01. 352 , 0 581 5. 3 01. 3 4 8 ,
05815.301.334, 05815.301.335, 05815.301.336 и завършваща в ПИ 05815.301.112 по КККР в землището
на Ботевград (улици с осови точки о.т. 643 –
о.т. 199 – о.т. 171 – о.т. 546 – о.т. 545 – о.т. 24 до
о.т. 577г и завършваща в УПИ II – „За жилищно
строителство“, кв. 65 по действащ регулационен
план на Ботевград) в урбанизираната територия.
Проектът е изложен в стаята на отдел „ТСУ“ (стая
№ 28) в сградата на общината. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестинк“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
одобрения проект чрез Община Ботевград до
Административния съд – София област.
2692
6. – Община Бургас на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 6-41
от 28.01.2020 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, е одобрен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе
на дъждовен колектор, преминаващо през ПИ с
идентификатор 07079.820.883 по КК на кв. Сарафово, гр. Бургас. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския
съвет – г р. Бу ргас, пред А дминист ративни я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
2623
7. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация
(ПУП – ПУР) за улица с о.т. 87 – 168 – 169 и
улица с о.т. 151 – 152 – 153 – 154 – 155 от второстепенна улична мрежа на кв. 4, 6, 7 и 8 по
плана на ПЗ Юг – запад, гр. Бургас, и изменение
на ПУП – ПР за УПИ V-71, 75, УПИ VI-71, 75
и УПИ IX-5 в кв. 4 и УПИ IV-66, 71 в кв. 4а по
плана на ПЗ Юг – запад, гр. Бургас. Проектът е
изложен за разглеждане в стая 409 в сградата на
Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
2624
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362. – Община гр. Годеч, Софийска област,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с
Решение № 26 от протокол № 2 от 27.02.2020 г.
на Общинск и я съвет – гр. Годеч, е одобрен
проект за изменение на ПУП на с. Бракьовци
в квартали 2, 3 и 4, както следва: Премахва се
улица с о.т. № 9, 10, 12, 13 и 36. Създава се нова
улица с о.т. № 8, 154, 153, 152, 151 и 11. Създава
се нова улица с о.т. № 150 и 151. Създава се нова
задънена улица с о.т. № 152 и 12. Премахват се
УПИ I-12, II-22, III-23, IV-25, V-58 и VI-59, 60
в квартал 3. Обединяват се квартали с № 2 и
3, като се премахва квартал 3. Премахват се
УПИ XII-24 и XIII-57 от квартал 2. Изменя се
регулацията на УПИ VI-8, VII-9, VIII-10, IX-11,
X-22, XI-23 и XIV-59, 60 в квартал 2. Образуват се
нови УПИ с № XII-24, 25, XIII-57, 58, XV-13, 14,
15 и XVI-12 в квартал 2. Изменя се регулацията
на УПИ I-21 в квартал 4. Премахва се терен за
озеленяване в квартал 4. Одобреният проект е
изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата
на общината. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
обжалват решението чрез Община Годеч пред
Административния съд – София област.
2595
74. – Община гр. Казанлък, област Стара Загора, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че на основание Решение
№ 76 от 27.02.2020 г. на Общинския съвет –
г р. К а з а н л ък , с а одо бр ен и: 1. п арце л ар ен
план за кабелна линия средно напрежение – в
землище Шейново, ЕК АТТЕ 83106: 41.520 и
43.131 с начин на трайно ползване (НТП) – „за
селскос т опа нск и, г орск и, ведомс т вен п ът“;
42.513; 42.516 и 44.166 с НТП – „за път от републиканска пътна мрежа“; 44.158 с НТП – „пасище“; трасето на подземния електропровод в
землище Шейново е с обща дължина 546,41 м
и с общ сервитут 720 кв. м; в землище Шипка,
ЕК АТТЕ 83199: 0.216 с НТП – „пасище, мера“;
0.217, 0.622 и 0.670 с НТП – „полски път“; 0.225,
0.507 и 0.577 с НТП – път I клас; 0.589 – път
III клас; 0.206 и 0.215 с НТП – „местен път“, и
0.211 с НТП – „ел. проводи и съоръжения към
тях“ – общинска частна собственост; трасето
на подземния електропровод в землище Шипка е с обща дължина 2344,99 м и общ сервитут
4273,33 кв. м; 2. план-схема за преминаване
през урбанизираната територия на основание
чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в регулацията на гр. Шипка между о. т. 14-15 и 16 и между о. т. 14-21 и
25-28 и УПИ V-910, кв. 26 – общинска частна
собственост с НТП „ел. проводи и съоръжения
към тях“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Казанлък до Административния
съд – Стара Загора.
2606
72. – Община гр. Казанлък, област Стара
Загора, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание
Решение № 96 от 27.02.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Казанлък, е одобрен ПУП – парцеларен план на кабелна линия ниско напрежение
за захранване на поземлен имот с идентификатор 35167.39.726 с НТП – „стр. материали“,
по КККР на Казанлък, местност Търниченски
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ливади, и на ПИ с идентификатор 06848.22.378
с НТП – „стр. материали“, местност Зад Тунджа,
по КККР на Бузовград с обща дължина 240,77 м
и общ сервит у т 240,66 к в. м. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Казанлък
до Административния съд – Стара Загора.
2607
17. – Община Каспичан на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
собственици, че е изработен проект на подробен
устройствен план за линейни обекти на техническата инфраструктура за обект „Осигуряване
на допълнително водоснабдяване от сондаж с.
Кюлевча до напорен резервоар с. Кюлевча“ – ел.
захранване и водопровод, както следва: Ел. захранване. Трасето на кабела започва от МТП
„Язовира“, преминава по улици с ок 186-ок 183-ок
291-ок 292, общинска собственост (в регулация),
с дължина 567 м и през ПИ № 000248 – общинска собственост, ПИ № 000130 – общинска
собственост, ПИ № 042054 – общинска собственост, ПИ № 000246 – общинска собственост, ПИ № 000256 – общинска собственост,
ПИ № 000252 – общинска собственост (извън
регулация), с дължина 518 м, до достигане на
ПИ № 000251 – общинска собственост. Водопровод. Трасето на водопровода започва от
ПИ № 000251 – общинска собственост, преминава през ПИ № 000252 – общинска собственост, ПИ № 000246 – общинска собственост,
ПИ № 0 0 0248 – общ и нск а собс т венос т, ПИ
№ 000130 – общинска собственост, през улици с
ок 292-ок 293-ок 294-ок 295-ок 288-ок 187-ок 176-ок
175-ок 171-ок 80-ок 82-ок 89-ок 91-ок 92-ок 93-ок
96-ок 97-ок 99-ок 61-ок 60-ок 33-ок 35-ок 36-ок
37-ок 38-ок 39, общинска собственост (в регулация), ПИ № 000733 – общинска собственост, ПИ
№ 000734 – общинска собственост, до достигане
на ПИ № 000735 – държавна собственост. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ проектът може
да бъде обжалван в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
пред общинската администрация – Каспичан.
2613
4. – Община Кърджали на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 32 от
30.01.2020 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали,
е одобрен проект за изменението на ПУП – ПРЗ
(подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване) за УПИ ІІІ-92, УПИ VІІІ-103, УПИ
ІХ-102, УПИ Х-93, 100, кв. 22, и УПИ VІІ-106,
УПИ VІІІ-96, УПИ ІХ-94, 95, кв. 23 по плана на
с. Петлино. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват
решението чрез кмета на община Кърджали до
Административния съд – Кърджали, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
2510
262. – Община К юстен ди л на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 110, прието
на заседание на Общинския съвет – гр. Кюстендил, проведено на 27.02.2020 г., протокол
№ 6, Общинският съвет – гр. Кюстендил, одобрява п роек т на изменение за под робен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП – ПРЗ) в обхвата на УПИ I –
„За кооперат и вен па зар“, к в. 389 по п ла на
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на к в. Запа д, г р. К юстен дил, одобрен с Решение № 61 от 26.03.2004 г., протокол № 6 на
ОбС – гр. Кюстендил, за разделянето му чрез
нова улица от о.т. 231 до о.т. 231б, потвърждаваща изградената връзка между ул. Нов живот
и ул. Манастирска, на два квартала – кв. 389
и кв. 389б. В новообразуван кв. 389 се обособяват четири урегулирани поземлени имота: УПИ
I – „За спорт и атракции“, с площ 2880 кв. м;
УПИ II – „За обществено обслужване“, с площ
300 кв. м; УПИ III – „За обществено обслужване“, с площ 300 кв. м; УПИ IV – „За обществено
обслужване“, с площ 511 кв. м. В новообразуван кв. 389б се създават новите: У ПИ I –
„За спорт и атракции“, с площ 734 кв. м; УПИ
I I – „З а о бще с т в ено о б с л у ж в а не“, с п лощ
611 кв. м; УПИ III – „За обществено обслужване“, с площ 300 кв. м; УПИ IV – „За обществено
обслужване“, с площ 442 кв. м. С проекта за
ИПУП – ПРЗ се запазват съществуващите сгради
с идентификатори: 41112.504.499.3, 41112.504.499.4
и 41112.504.499.18 по КККР на гр. Кюстендил.
Устройствените показатели на новообразуваните
УПИ са съгласно чл. 19, ал. 6 от ЗУТ. Възложител за изработване на ИПУП – ПРЗ е Община
Кюстендил. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ решението може да бъде обжалвано от
заинтересуваните лица пред Административния съд – Кюстендил, по реда на чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез кмета на община
Кюстендил.
2536
478. – Община Левски на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е постъпил за одобрение проект за подробен устройствен план – парцеларен план и план-схема за обект „Електронна
съобщителна инфраструктура – подземна кабелна мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на с. Градище,
община Левски, по КККР на селото“, включващ парцеларен план за трасето, преминаващо
през землището на с. Градище, и план-схема
за оптична връзка, попадаща в регулацията на
с. Градище, община Левски. Проектът се намира
в дирекция „Градоустройство и архитектура“ на
Община Левски, стая 308, бул. България № 58,
и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
2540
2. – Община Правец на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 39 от
27.02.2020 г. на Общинския съвет – гр. Правец,
е одобрен проектът за подробния устройствен
план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР)
на улици и поземлени имоти за обекти на публичната общинска собственост на територията
на махала Скърнава – гр. Правец, от о.т. 2078 по
действащите подробни устройствени планове на
гр. Правец, община Правец, Софийска област,
по червените линии и цифри и сините линии в
съответствие с отразеното в графичната част и
описаното в текстовата част на документацията
с предвиждания, както следва:
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А. Текстова част:
№

Наименование

Количество

1.

Обяснителна записка с приложения:
– Техническо задание
– Регистър на имоти по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) по § 4
от ПЗР на ЗСПЗЗ в махала Скърнава

1 записка
2 приложения

2.

Координатен регистър на новопроектираните осови точки

1 брой

Б. Графична част:
№

Наименование

Номерация чертежи

1.

Опорен план

01-09

2.

Топографски план

02-09

3.

ПУП – ПУР и УПИ за обекти на публичната общинска собственост с
образуване на квартали от 212 до 231 с типови напречни профили и напречни профили в стеснените участъци

02-09

4.

План-схема за вертикално планиране

03-09

5.

Надлъжни профили – 4 листа

6.

Схема на елементи от ПУР извън границите на строителния полигон на
махала Скърнава

05-09

7.

Схема на УПИ за обществено обслужване

06-09

8.

Схема за разполагане на контейнери за сметосъбиране

07-09

9.

План-схема за вертикална сигнализация и пътна маркировка в участъци
с намалена ширина на пътното платно

08-09

04-09
Руло 1, 2, 3 и 4

10. Схема на асфалтовата настилка на уличната мрежа
Решението подлежи на обжалване съгласно
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Правец
пред Административния съд – София област, в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
2629
2. – Община Септември на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и
Решение XIV от протокол № 6 от 28.08.2019 г. на
ОЕС Общинският съвет – гр. Септември, с Решение № 108 от 27.02.2020 г. одобрява представения
проект на ПУП – ПП на трасе на общински път от
новопроектиран гробищен парк в м. Кошуел 1 до
регулацията на гр. Септември и засяга част от имот
66264.14.101 (проектен 14.807) с НТП „Гробище“,
имот 66264.14.561, част от имот 66264.14.72 (проектен 14.560), 66264.14.566, 66264.14.568, 66264.14.257,
66264.14.277, част от имот 66264.16.7 (проектен
16.703), част от имот 66264.15.033 (проектен 15.674)
с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, част от имот 66264.14.378 (проектен 14.810) с
НТП напоителен канал, част от имот 66264.15.84
(проектен 15.676), част от имот 66264.15.22 (проек
тен 15.678), част от имот 66264.14.445 (проектен
14.557), 66264.14.116, 66264.14.127, част от имот
66264.14.152 (проектен 14.563) и част от имот
66264.14.171 (проектен 14.565) с НТП „Нива“, като
свързва гробищния парк с регулацията на гр. Септември. Дължината на проектното трасе е около
1511 м и с едно отклонение от 82 м. Проектът се
намира на разположение в сградата на общината,
ул. Александър Стамболийски № 37а, ет. 3. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния

09-09

съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават
чрез Общинския съвет – гр. Септември, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2666
21. – Община Сливо поле на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 43 по
протокол № 5 от заседание на Общинския съвет – гр. Сливо поле, проведено на 31.01.2020 г.,
е одобрен ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на дъждовна канализация в района на
кръстовищата на ул. Цар Борис I с ул. Люлин и
ул. Весела в с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе, за отводняване на общински терени,
застрашаващи жилищни домове от наводняване.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в 30-дневен срок от обнародване
на обявлението „Държавен вестник“.
2612
64. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 159 от 13 февруари 2020 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план и ел. схема за трасе на външно
електрозахранване за ПИ с идентификатори
68850.47.26, 68850.47.27 и 68850.47.42 в местност
Каймака по КККР на гр. Стара Загора, община
Стара Загора. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община
Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2522
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65. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 161 от 13 февруари 2020 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план и ел. схема за трасе на външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.47.3 в
местност Каймака по КККР на гр. Стара Загора,
община Стара Загора. Решението подлежи на
обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
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66. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 160 от 13 февруари 2020 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план и ел. схеми (10 бр.) за трасе на
външно електрозахранване за ПИ № 296.53,
296.59, 296.60, 296.64, 296.106, 296.111, 296.162,
296.253 и 296.290 в КР 296 и ПИ № 298.46 в КР
298 по плана на новообразуваните имоти, местност Мечи кладенец, землище на с. Пряпорец,
община Стара Загора. Решението подлежи на
обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
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106. – Община Трявна на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 66 от
11.02.2020 г. на Общинския съвет – гр. Трявна,
е одобрен проект на ПУП – план за регулация и план за застрояване за ЧИ на ЗРП на
гр. Трявна за част кв. 102 и кв. 104 и улици с о.т.
339-340-368-369-370-371-371а-491а и о.т. 341-340-149148. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Трявна до Административния съд – Габрово.
2625
10. – Община Търговище на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 11 по
протокол № 5 от 28.02.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Търговище, е одобрен ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Външно електрозахранване
и водопроводно отклонение за поземлен имот с
идентификатор 46228.7.24, намиращ се в землището
на с. Маково, община Търговище“, през общински
поземлени имоти с идентификатори 46228.11.21,
46228.7.31 и 46228.11.17. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Общинския съвет – гр. Търговище, пред Административния съд – Търговище.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за раз
пространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2020 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
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