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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на Републиката
 Указ № 179 за освобождаване на Сер
гей Пенчев Мичев от длъжността из
вънреден и пълномощен посланик на
Република България в Малайзия
 Указ № 180 за назначаване на Петър
Димитров Андонов – извънреден и пъл
номощен посланик на Република Бълга
рия в Република Индонезия, и за извън
реден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Малайзия със седалище в Джакарта, Република Индонезия
Министерски съвет
 Постановление  № 240 от 31 август
2020 г. за допълнение на Наредбата за
заплатите на служителите в държав
ната администрация, приета с Пос
тановление № 129 на Министерския
съвет от 2012 г. 	
 Решение № 610 от 28 август 2020 г. за
определяне на концесионер на морски
плаж „Градина – централен“ – част 1,
община Созопол, област Бургас

реда за осъществяване на държавен
противопожарен контрол
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Министерство
на вътрешните работи
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за

Министерство
на образованието и науката
Наредба № 21 от 11 август 2020 г. за
придобиване на квалификация по про
фесията „Монтьор на подемно-транспортна техника“
Наредба № 23 от 27 август 2020 г. за
начина за определяне на размера на
възнагражденията на ректорите на
държавните висши училища по догово
рите за управление, сключени с министъра на образованието и науката
Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 10 от 2016 г. за орга
низация на дейностите в училищното
образование
Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството
Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за
проектиране, изпълнение и поддържа
не на сгради за обществено обслужва
не в областта на образованието и на
уката, здравеопазването, културата
и изкуствата
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Румен Радев
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240
ОТ 31 АВГУСТ 2020 Г.

за допълнение на Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация,
приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27
от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г.,
бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44,
58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5,
93 и 101 от 2019 г. и бр. 9, 18 и 66 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация се
създава § 3а:
„§ 3а. (1) В срок до 4 септември 2020 г. ръководителят на административната структура
определя еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати, увеличен с
не повече от 30 на сто от досегашния размер,
за служителите в следните администрации и
административни структури:
1. Министерство на туризма – дирекции
„Управление на морските плажове“ и „Туристическа политика“;
2. Министерство на културата – Главна
дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“;
3. Национален осигурителен институт – за
служителите, които са контролни органи по
чл. 107 от Кодекса за социално осигуряване, и
служители с контролни функции в процесите
по отпускането и изплащането на осигурителни плащания и помощи;
4. Н а ц и о н а л н а з д р а в н о о с и г у р и т е л н а
каса – за служителите, които са контролни
органи по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното
осигуряване;
5. Държавна агенция за метрологичен и
технически надзор;
6. Държавна агенция за закрила на детето;
7. Държавна агенция за бежанците;
8. Национален статистически институт – за
служителите в териториалните статистически
бюра, провеждащи изследвания по метода
„Лице в лице“ и участващи във всички етапи
на преброяването на населението, жилищния
фонд и земеделските стопанства в Република
България през 2021 г.;
9. Агенция за социално подпомагане;
10. Агенция по заетостта;
11. Агенция за хората с увреждания;
12. Агенция „Митници“ – териториални
дирекции и Главна дирекция „Митническо
разузнаване и разследване“;
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13. Национална агенция за приходите – териториални дирекции и Главна дирекция
„Фискален контрол“;
14. Българска агенция по безопасност на
храните;
15. Държавна комисия по стоковите борси
и тържищата;
16. Комисия за защита на потребителите;
17. Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“;
18. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
19. Изпълнителна агенция по лекарствата;
20. Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“;
21. Изпълнителна агенция по околна среда;
22. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;
23. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието;
24. Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието;
25. Дирекция за национален строителен
контрол;
26. Български институт по метрология;
27. Национален институт за помирение и
арбитраж;
28. Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към министъра
на труда и социалната политика;
29. Фонд „Условия на труд“ към министъра
на труда и социалната политика;
30. Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика;
31. регионални здравни инспекции;
32. регионални инспекции по околна среда
и води;
33. регионални управления на образованието;
34. басейнови дирекции.
(2) Определените нови размери на индивидуалните основни месечни заплати влизат
в сила от 1 август 2020 г.“
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 август 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6600

РЕШЕНИЕ № 610
ОТ 28 АВГУСТ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски плаж
„Градина – централен“ – част 1, 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
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крайбрежие, Решение № 308 на Министерския
съвет от 2020 г. за откриване на процедура за
възлагане на концесия за морски плаж „Градина – централен“ – част 1, община Созопол,
област Бургас (ДВ, бр. 42 от 2020 г.), проведена
на 10 юли 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-80 от
28 май 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 собственос т – морск и п ла ж , „Гра д и на – цен т рален“ – част 1, община Созопол, област Бургас,
и за концесионер на морския плаж „Солей
Дор“ – ЕООД, с ЕИК: 203555240.
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 „Солей
Дор“ – ЕООД, размер на отчисленията от
базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение (роялти), равен на
4,50 на сто.
2.2. За целия срок на концесионния договор предложените цена за един чадър в
размер до 8 лева с данък върху добавената
стойност (ДДС) при ставка от 20 на сто и за
един шезлонг в размер до 8 лева с ДДС при
ставка от 20 на сто, без да се увеличават за
срока на концесията.
2.3. Предложение за инвестициите, свързани
с подобряване на достъпа до морския плаж, за
срока на концесията в размер на 258 084 лв. с
ДДС за целия срок на концесионния договор.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор със
„Солей Дор“ – ЕООД, в едномесечен срок от
влизането в сила на решението.
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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 № 308 на
Министерския съвет от 2020 г. и подадената
от „Солей Дор“ – 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
6587

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен
контрол (обн., ДВ, бр. 100 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 19 и 84 от 2017 г., бр. 15 от 2018 г. и
бр. 33 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „обектите, строежите и инвестиционните проекти, водени
на отчет в ГДПБЗН – МВР“ се заменят с
„обектите и строежите, водени на отчет в
ГДПБЗН – МВР, на инвестиционните проекти
за същите строежи“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 думата „регионалните“ се заменя
с „районните“;
б) в т. 4 думите „обектите, строежите и
инвестиционните проекти, водени на отчет
в СДПБЗН/РДПБЗН“ се заменят с „обектите
и строежите, водени на отчет в СДПБЗН/
РДПБЗН, на инвестиционните проекти за
същите строежи“;
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в) в т. 5 думите „обекти, строежи и инвестиционни проекти, водени на отчет в ГДПБЗН –
МВР“ се заменят с „обекти и строежи, водени
на отчет в ГДПБЗН – МВР, и на инвестиционни проекти за същите строежи“.
§ 2. В чл. 4 се създава т. 10:
„10. определя със заповед състава на комисии за извършване на комплексни проверки
на обектите, водени на отчет в ГДПБЗН –
МВР.“
§ 3. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 8 предлогът „в“ се заменя с „на“.
2. В т. 9 думите „и ГДПБЗН – МВР“ се
заличават.
§ 4. В чл. 8 т. 2 се отменя.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 11 става ал. 1
и в т. 1 от нея след думата „актове“ се добавя
„и документи“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Всяко досие на обекта се окомплектова
с опис и контролен лист. В описа се вписват
всички документи, съхранявани в досието, а
в контролния лист – имената и длъжността
на ръководителя на съответното звено (група/
сектор/РСПБЗН), който следва най-малко
веднъж годишно да осъществява контрол
за редовното водене на досието, както и да
отразява в контролния лист установените
констатации от неговата проверка.“
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавят думите „и се
съхраняват в самостоятелни досиета“.
2. В ал. 2 след думите „обн., ДВ, бр. 96 от
2009 г.“ точката и запетаята и думите „попр.,
бр. 17 от 2010 г.; изм. с Решение № 13641 от
2010 г. на ВАС – ДВ, бр. 101 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и 89 от 2014 г.“
се заличават.
§ 7. В чл. 14 ал. 3 се изменя така:
„(3) Копия на писмените становища, дадени
от органите за ПБЗН при участие в държавни
приемателни комисии за разрешаване ползването на строежите, се съхраняват в досиетата на обектите по чл. 11, а за останалите
обекти – в самостоятелно досие в РСПБЗН,
в чийто район на действие попада обектът.“
§ 8. В чл. 15, т. 5 думите „сертификационни
и други“ се заличават.
§ 9. В чл. 16, ал. 3 думите „или старши
ръководна“ се заличават.
§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 5, т. 8, след думите „5000 кв. м“
запетаята и текстът до края на изречението
се заличават.
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2. В ал. 7 думите „дневника по чл. 30,
ал. 3“ се заменят с „Интегрираната система
за управление (ИСУ – ПБЗН)“.
§ 11. В чл. 21 думите „дневник (приложение № 3)“ се заменят с „ИСУ – ПБЗН чрез
попълване на информацията съгласно приложение № 3“.
§ 12. В ч л. 24, а л. 2 абревиат у рата
„ГДБПЗН – МВР“ се заменя с „ГДПБЗН –
МВР“.
§ 13. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4, т. 3 след предлога „от“ се добавя
„директорите на СДПБЗН/РДПБЗН или“.
2. В ал. 6 думата „обявяват“ се заменя с
„привеждат в изпълнение“.
3. В ал. 8 след думите „невъзможност за“
се добавя „привеждане в“, а думата „изпълнява“ се заменя с „привежда в изпълнение“.
§ 14. В чл. 27, ал. 2 думите „със съществените“ се заменят със „с основните“.
§ 15. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Отчитането на резултатите от осъществения ДПК се извършва чрез въвеждане
в ИСУ – ПБЗН на информация за:
1. вида на извършените проверки от органите за ПБЗН, участията в експертни съвети по
устройство на територията и държавни приемателни комисии за разрешаване ползването
на строежи, проверените обекти, строежи и
инвестиционни проекти и издадените/връчените документи;
2. започнатите административнонаказателни производства, състоянието по изпълнението
на наказателните постановления, издадени от
органите за ПБЗН, и прекратените производства от административнонаказващия орган.
(2) Въвеждането на информация по ал. 1 се
извършва в съответствие с правилата по § 1а
от допълнителни разпоредби на наредбата.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Най-малко веднъж месечно ръко
водителят на съответното структурно звено
за ПБЗН (СДПБЗН/РДПБЗН/РСПБЗН) извършва контрол на правилното отчитане и
осъществяване на дейността, като проверява
въведената информация в ИСУ – ПБЗН съг
ласно приложение № 21 и предприема мерки
за отстраняване на установените пропуски.
(4) Най-малко веднъж на всеки шест месеца ръководителят на съответното структурно
звено за ПБЗН извършва контрол на правилното отчитане и осъществяване на дейността,
като проверява въведената информация в
ИСУ – ПБЗН съгласно приложение № 22 и
предприема мерки за отстраняване на установените пропуски.“
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3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „дневник (приложение № 23)“ се заменят с „ИСУ – ПБЗН, чрез попълване на
информацията съгласно приложение № 23“, а
думата „ежемесечно“ се заменя с „в срок до
три месеца след изтичане на срока за тяхното
изпълнение“.
§ 16. В чл. 31, ал. 1 думите „дневника
по чл. 21“ се заменят с „ИСУ – ПБЗН чрез
попълване на информацията съгласно приложение № 3“.
§ 17. В чл. 33, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност
във връзка с въвеждането в експлоатация
на строежите“ се заменят с „на строежите с
правилата и нормите за пожарна безопасност
във връзка с въвеждането им в експлоатация“.
2. В т. 3 думите „изискванията на“ се заличават, а след думата „инсталации“ запетаята
се заличава и се добавя съюзът „и“.
3. В т. 5 думата „изискванията“ се заменя
с „правилата и нормите“.
§ 18. В чл. 34, ал. 7 изречение първо се
изменя така: „Писменото искане съдържа
информацията по чл. 29, ал. 2 АПК.“
§ 19. В чл. 35, ал. 1, т. 2 накрая се добавят
думите „съгласно чл. 33, ал. 2“.
§ 20. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „акт“ се заменя с „документ“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Издаването, оспорването, допълването, поправката на очевидна фактическа
грешка, тълкуването и възобновяването на
производството по издаване на съответния
документ по ал. 1 се извършва по реда на
чл. 125а ЗМВР.“
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 21. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При установяване на съответствие с
правилата и нормите за пожарна безопасност становищата по чл. 33, ал. 1, т. 1 – 3 се
издават от:
1. директора на ГДПБЗН – МВР, заместникдиректора на ГДПБЗН – МВР или директора
на СДПБЗН/РДПБЗН – за обектите, строежите и инвестиционните проекти по чл. 2,
ал. 1, т. 4 и чл. 4, т. 7;
2. директора на СДПБЗН/РДПБЗН – за
обектите, строежите и инвестиционните проекти по чл. 2, ал. 2, т. 4 и чл. 5, т. 10;
3. началника на РСПБЗН – за всички случаи, извън посочените в т. 1 и 2.“
2. В ал. 3, т. 1 и 2 думите „нормативните
изискв ания“ се заменят с „правилата и нормите“.
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3. В ал. 4 думите „заинтересованото лице
в тридневен срок след издаването им по реда
на чл. 61 АПК“ се заменят със „заинтересованите лица в тридневен срок от издаването
им, за което се прилага чл. 61 АПК“.
§ 22. В чл. 38а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна
безопасност на обект“ се заменят с „по чл. 33,
ал. 1, т. 3“.
2. В ал. 2, т. 1 и 2 се изменят така:
„1. строително-техническите правила и
норми за пожарна безопасност, приложими
за обекта, инсталацията или съоръжението,
в зависимост от датата на въвеждането му
в експлоатация; допуска се по искане на
заявителя да се установява съответствието
на обекта, инсталацията или съоръжението
с действащите към момента на подаване на
искането за издаване на становище строително-технически правила и норми за осигуряване
на пожарна безопасност;
2. правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатаци я на обек тите,
инсталациите или съоръженията, действащи
към момента на извършване на проверката.“
§ 23. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „сертификационна“ се
заличава.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. строително-техническите правила и
норми за пожарна безопасност, приложими за
обекта, в зависимост от датата на въвеждането
му в експлоатация; допуска се по искане на
заявителя да се установява съответствието на
обекта с действащите към момента на подаване на искането за издаване на сертификат
строително-технически правила и норми за
осигуряване на пожарна безопасност;“.
3. В ал. 4 навсякъде думата „изискванията“
се заменя с „правилата и нормите“.
§ 24. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „изискванията“ се заменя
с „правилата и нормите“.
2. В ал. 3 думите „заинтересованото лице
в тридневен срок след издаването им по реда
на чл. 61 АПК“ се заменят със „заинтересованите лица в тридневен срок от издаването
им, за което се прилага чл. 61 АПК“.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 25. В чл. 41 се създава изречение второ:
„Решението се съобщава по реда на чл. 40, ал. 3.“
§ 26. В § 1а от допълнителните разпоредби
думата „воденето“ се заменя с „отчитането“,
думата „дневниците“ се заменя с „информацията“, а думите „чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 3“
се заменят с „чл. 30, ал. 1 и 5“.
§ 27. Приложение № 3 към чл. 21 се изменя така:

С Т Р.
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„Приложение № 3
към чл. 21

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПБЗН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДПК ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ,
СТРОИТЕЛСТВО И КОНТРОЛ НА СТРОЕЖИТЕ
№ Служи- Наиме- Стано- Възло- Проек- Строи- Извърше- Резултат от проверпо
тел, в
нова- вище по жител тант
тел
на про- ката – вид, рег. № и
ред чийто те- ние и чл. 33,
верка на
дата на документ,
риториа- адрес
ал. 1,
строежа а при установ яван е
лен или
на
т. 1
или на
на съответствие с
специстроинвестици правилата и нормида/не
ализиран
ежа
онн ия
те за пожарна безучастък
проект за опасност съобразно
попада
него, дата етапа на изпълнестроежът
и от кого
ние – отразяване
на проверката без
документ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Пред
пис ани
меро
прият ия
(подробно
описание
и нормативно основание)

10

Постъ Забепило лежки
уведом
ление
по
реда на
чл. 158,
ал. 2 от
ЗУТ
(вх.
№ ….)
11

12

“
§ 28. Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 и 2 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 23, ал. 1 и 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................

А К Т № ____________
за установяване на административно нарушение
Днес, _______ 20 __ г., подписаният ______________________________________________________________
(име, презиме и фамилия)

на длъжност ____________________________________ при ________________________________________
(посочва се заеманата длъжност)

(структурно звено за ПБЗН)

в присъствието на свидетелите: 1. ___________________________________________________________
(трите имена по лична карта и точен адрес, посочва се какъв

______________________________________________________________________________________________
е свидетелят: очевидец; присъствал при установяването на нарушението или при съставяне на акта)

_______________________________________________ ЕГН: ________________________________________ ;
2. ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ЕГН: _______________________________________ ,
съставих настоящия акт против ____________________________________________________________ ,
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя)

ЕГН: __________________________________________ , ЕИК ________________________________________
Адрес (седалище и адрес на управление): гр./с. ___________________________________________________
№ ____ в гр. (с.) _____________, на длъжност ___________________________________________________ ,
(посочва се какво работи, къде и адрес на местоработата)

затова, че: 1. На _______ 20___ г. в гр. (с.) ________________ , ул. ___________________________ № ______
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(описват се нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, като освен датата на извършване на проверката се отразяват и датата и мястото на извършване на нарушението)

2. На _______ 20___ г. в гр. (с.) _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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3. На _______ 20___ г. в гр.(с.) ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ ,
с което е нарушил: По т. 1: __________________________________________________________________________
(посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)

По т. 2: ______________________________________________________________________________________
По т. 3: ______________________________________________________________________________________
От нарушението са претърпели имуществени вреди _______________________________________
(посочват се трите имена

______________________________________________________________________________________________
(наименованието) и точният адрес на пострадалите лица или обекти и какви вреди са причинени)

Иззех като доказателства __________________________________________________________________
(описват се иззетите писмени документи, материали и вещи

______________________________________________________________________________________________
и на кого се предават за пазене)

Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения: ________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(попълва се от нарушителя)

АКТОСЪСТАВИТЕЛ: ___________________________ НАРУШИТЕЛ: ___________________________ 			
(подпис)

(подпис)

СВИДЕТЕЛИ: 1. ________________________________

(подпис)
___________________________________________
2. ________________________________ (_дата на подписване на акта от нарушителя)

(подпис)
Забележка. Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с подпис на един свидетел:

______________________________________________________________________________________________
_____________

(трите имена и точният адрес на свидетеля по лична карта)

(дата)		

______________
(подпис)

Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.
РАЗПИСКА
Подписаният ________________________________________________________________________________________
(трите имена на нарушителя)

получих препис от акта. Уведомен съм, че в 3-дневен срок мога да направя допълнителни обяснения и възражения. Задължавам се при промяна на адреса си да посочвам новия.
____________________________________________________
(дата на получаване препис от акта)“

ПОДПИС: ____________________

§ 29. Приложение № 7 към чл. 24, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 24, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................

Н А К АЗАТЕЛНО ПОСТА НОВЛЕНИЕ
№ .............................. / .................... 20...... г.
Днес, ........ 20 ...... г., подписаният ...........................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име и длъжността

................................................................................................................................................................................,
на административнонаказващия орган)

като разгледах акт за установяване на административно нарушение № .......... от ............ 20 ..... г.,
съставен от ..........................................................................................................................................................
(трите имена на актосъставителя)

на длъжност ...................................................... в .............................................................................................
(посочва се заеманата длъжност)

(структурно звено за ПБЗН)

против ..................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за ФЛ), наименование на предприятието за ЮЛ)

С Т Р.
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ЕГН ...................................................................., ЕИК ...........................................................................................,
адрес (седалище и адрес на управление): гр./с. ................................................................................................,
представлявано от .............................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име,

................................................................................................................................................................................,
ЕГН на представителя, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

установих, че:
На ........................................ 20 ..... г. в гр. .......................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(описват се нарушенията, обстоятелствата, при които са били извършени, последиците от тях, имената

.................................................................................................................................................................................
на пострадалите лица и претърпените имуществени вреди, както и доказателствата, които ги

................................................................................................................................................................................
потвърждават)

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................,
с което виновно е нарушил чл. .....................................................................................................................

(посочват се законовите разпоредби, които са били нарушени)

................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Нарушението е за ..................................................................................................................................... път.
..................................................................................................................................................................................
(посочват се номер и дата на влезли в сила наказателни постановления за същото по вид нарушение)

Установеното в АУАН нарушение се потвърждава от приложените доказателства: .......................
..................................................................................................................................................................................
(описание на събраните доказателства)

.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Поради което и на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания
и чл. ........................................................................................................................................................................
(посочват се законовите разпоредби, определящи вида и размера на глобата/имуществената санкция)

................................................................................................................................................................................
от Закона за Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВИХ:
НАЛАГАМ на ....................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за ФЛ), наименование на
предприятието (за ЮЛ)

ЕГН ...................................................................., ЕИК ...........................................................................................,
адрес (седалище и адрес на управление): гр./с. ...................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................,
представлявано от ..............................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на представителя и длъжност, когато
нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

глоба/имуществена санкция в размер на ....................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(посочва се цифром и словом размерът на глобата/имуществената санкция)

..................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... лв.
на основание чл. ..................................................................................................................................................
(законовите разпоредби, регламентиращи глобата/имуществената санкция)

..................................................................................................................................................................................
ОТНЕМАМ в полза на държавата следните вещи:
.................................................................................................................................................................................
(описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документът, с който са иззети)

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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на основание чл. ..................................................................................................................................................
(посочва се правната норма, регламентираща отнемането на движими вещи в полза
на държавата)

Да заплати обезщетение на: ..........................................................................................................................

(посочват се името и адресът на лицето, държавно предприятие,

..................................................................................................................................................................................
кооперация или друга обществена организация)

в размер на ...................................................................................................................................................... лв.
Настоящото постановление може да бъде обжалвано по реда на ЗАНН в 7-дневен срок от
връчването му пред Районен съд – гр. .........................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(съда по местоизвършване на нарушението)

чрез .........................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността на административнонаказващия орган)

В седемдневен срок от влизане в сила на настоящото наказателно постановление преведете
по банков път наложената глоба/имуществена санкция, като в платежното нареждане посочите
номера и датата на наказателното постановление, както и административнонаказващия орган:
.................................................................................................................................................................................
(посочва се банкова сметка, банков код и банката, обслужваща наказващия орган)

Ако в определения срок не внесете доброволно сумите по наложената глоба/имуществена
санкция, ще се приложи процедура за принудително изпълнение на задължението.
.................................................................................................
(трите имена, длъжност на наказващия орган и подпис)

РАЗПИСКА
Днес, ........................................ г.,
................................................................................................................... с ЕГН ...............................................
(име, презиме, фамилия)

на длъжност .............................................................................. в качеството си на ...................................
..................................................................................................... на ....................................................................
..................................................................................................................................................................................,
(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН .........................................., ЕИК ................................................,
получих екземпляр от .......................................................................................................................................,
издаден от ................................................................................., на длъжност .................................................
....................................................................................... в .......................................................................................
ВРЪЧИЛ: .........................................................

ПОЛУЧИЛ: ................................

(трите имена, длъжност, подпис)

(подпис)

БЕЛЕЖК А НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ) ....
СВИДЕТЕЛИ:
Днес, ....................... г., лицето ............................
...................................................................................

1. ...........................................................................
................................................................................

...................................................................................
в качеството му на ..............................................
на ..............................................................................

адрес: ...................................................................
подпис: .................................................................
2. ............................................................................

отказа да получи екземпляр от
настоящото наказателно постановление.

адрес: ....................................................................
подпис: .................................................................

(трите имена и ЕГН)

(име/наименование на задълженото лице)

(трите имена)

(трите имена)

ВРЪЧИЛ: ................................................................
(трите имена и длъжност)

ПОДПИС: ...............................................................
Забележки. 1. Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него
адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху НП и то се счита за
връчено от деня на отбелязването.
2. Отказът на нарушителя да подпише разписката за връчване на наказателното постановление се
установява с подпис на поне един свидетел.“

§ 30. Приложение № 8 към чл. 24, ал. 5 се изменя така:

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Дата на
връчване
на НП или
клеймо на
препоръчано писмо
12

13

14

17

“
„Приложение № 10
към чл. 25, ал. 3

16

(име, презиме, фамилия)

(посочва се заеманата длъжност)

(посочват се наименованието и адресът на обекта)

с който действително е установил, че в _______________________________________________________________________________________________________

(структурно звено за ПБЗН)

ВЕСТНИК

при __________________________________________________ е съставил констативен акт № ______от ____________20 ______г.,

(посочва се заеманата длъжност)

______________________________________________________ на длъжност ____________________________________________________________________

(име, презиме и фамилия на актосъставителя)

при __________________________________________________________________ гр. ____________________________________________________________ ,
като взех предвид, че___________________________________________________________________________________________________________________

ДЪРЖАВЕН

З А П О В Е Д № ____
за налагане на принудителна административна мярка
по чл. 255 от ЗМВР
гр. __________________________20 __ г.
Подписаният _______________________________________________________________________________________________________________________

15

Дата на Резул- Добро- Изпратени Получена Забеподаване тат от волно
на НАП
обратна лежки
на жал- обжал- внесени за принуинфорбата сре- ването
суми
дително
мация от
щу НП на НП
(лв.)
събиране НАП – съб
(лв.)
рани суми
(лв.)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................

§ 31. Приложение № 10 към чл. 25, ал. 3 се изменя така:

2

Размер на
наложената
глоба/имуществена
санкция

10

______________________________________________________ на длъжност ____________________________________________________________________

1

№ № на Дата
Собствено,
Собствено, Место- Длъж- Кой нор- Дата на
по акта на със бащино и
бащино и работа ност мативен издадено
ред
тавяне
фамилно
фамилно
акт е на- наказана акта име на акто- име на нарурушен
телно
съставителя
шителя
постанов
ление

К Н И Г А
за завеждане на съставените актове и издадените наказателни постановления
в .................. гр. .................

„Приложение № 8
към чл. 24, ал. 5

С Т Р.
БРОЙ 78

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

са нарушени правилата и нормите за пожарна безопасност, изразяващи се в следното:

________________________________________________________________________________________________________
(описват се нарушенията на правилата и нормите за пожарна безопасност)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ ,

с което са нарушени:__________________________________________________________________________

(посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Поради което и на основание чл. 22 от ЗАНН и чл. 255 от ЗМВР
ЗА ПОВЯ ДВА М:
Да се _________________________________________________________________________________________
(посочва се видът на принудителната административна мярка)

______________________________________________________________________________________________
считано от _____________ 20 __ г. чрез поставяне на лепенка с печат_____________________________
______________________________________________________________________________________________
(посочва се мястото на поставяне на лепенката)

Заповедта може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен
орган ___________________________________________________________ чрез административния орган,
(посочва се по-горестоящият административен орган)

който я е издал, в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на АПК.
Заповедта може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който я е издал, пред Административния съд – гр. __________________________, в 14-дневен срок от съобщаването є по реда
на АПК.
Оспорването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът постанови друго.
ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): ________________________________
(трите имена, подпис и печат)

РАЗПИСКА
Подписаният ___________________________________________________________________________________________
на длъжност _______________________получих препис от заповед № _______________________________
от _____________ 20 __ г. за налагане на принудителна административна мярка по чл. 255 от ЗМВР.
_______________________________________

ПОДПИС: _____________________________________________

(дата на получаване на заповедта)
Забележка. Заповедта се връчва на ръководителя или собственика на обекта, а ако те отсъстват – на длъжностното лице, което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата в препоръчано
писмо с обратна разписка.“

§ 32. Приложение № 11 към чл. 25, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 11
към чл. 25, ал. 5
К Н И Г А
за завеждане на наложените принудителни административни мерки (ПАМ)
в ....................................................... гр. ................................................
№ № на Дата на Собствено
по кон- съставяне и фамилно
ред стана кониме на изтивстативготвилия
ния
ния акт констативакт
ния акт

1

2

3

4

В какво се Обект/ Вид на Издадена Прото- Заповед за Изпъл- Забеизразяват строеж/ мярка- заповед
кол за отмяна № нителен лежнарушени- инста- та, ко№ за
изпълне- на ПАМ акт № за ки
ята на нор- лация
ято се
ПАМ
нието №
отмяна на
мативните
прилага
ПАМ
изисквания
за пожарна
безопасност
5

6

7

8

§ 33. Приложение № 17 към чл. 25, ал. 12 се изменя така:

9

10

11

12

“

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

„Приложение № 17
към чл. 25, ал. 12
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................

И З П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н А К Т № _______
за отмяна на наложена мярка по чл. 255 от ЗМВР
Днес, _____________ 20 __ г., подписаният __________________________________________________________
(име, презиме, фамилия и длъжност)

__________________________________________________________________________________________________
в изпълнение на заповед № _________________________от ________ 20 __ г. на
директора/началника на _____________________________________________________________________________ ,
(структурно звено за ПБЗН)

с която се отменя заповед № _______________________от ________ 20 __ г., поради отстраняване на:
__________________________________________________________________________________________________
(описват се отстранените нарушения на правилата и нормите за ПБ)

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
в ______________________________________________________________________________________________
(посочват се наименованието и адресът на обекта/строежа с наложена ПАМ)

извърших отмяна на наложената принудителна административна мярка.
За извършеното уведомих ___________________________________________________________________
(собственик или съответно длъжностно лице, подпис)

ИЗПЪЛНИЛ: ________________________
(подпис)

____________________________________________
(трите имена и длъжност)

Дата: _____________ 20 __ г.

Забележка. Актът се изготвя в два екземпляра, от които един за длъжностното лице и един за органа,
осъществяващ ДПК.“

§ 34. Приложение № 19 към чл. 27, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 19
към чл. 27, ал. 2

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................

Рег. № ........................, екз. № ......
........................................... 20 ..... г.

ДО
_____________________________________
(име, фамилия, длъжност)

_____________________________________
(наименование на обекта)

ул. __________________________________
гр. (с.) ______________________________
У ВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
На основание чл. 125, ал. 1, т. 4 от ЗМВР във връзка с чл. 220, ал. 3 от ЗУТ Ви уведомяваме,
че на ______________________________ 20 __ г._________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________,
(име, презиме, фамилия, длъжност)

служител от __________________________________________________________________________________________________,
(структурно звено за ПБЗН)

гр. ______________________________ , извърши проверка по чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗМВР за спазване на
правилата и нормите за пожарна безопасност в ___________________________________________________________

(наименование на строежа, административен адрес)

___________________________________________________________________________________________________________________
При проверката е констатирано следното:
___________________________________________________________________________________________________________________
(описват се направените констатации и допуснатите нарушения на правилата и нормите за ПБ)

Във връзка с правомощията Ви по глава двадесета от ЗУТ моля да ни уведомите за предприетите мерки.
ДИРЕКТОР (ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР): _____________________________________
(трите имена, подпис и печат)“

Структурно звено за ПБЗН

СДПБЗН/РДПБЗН

РСПБЗН -

………….

1

2

….

комплексни проверки на обекти (брой)

3

на обекти (брой)

4

на строежи (брой)

5

комплексни проверки на обекти (брой)

6

проверени обекти (брой)

7

проверени обекти (брой)
9

проверени обекти (брой)
11

проверени обекти (брой)
13

проверени обекти (брой)
15

16

контролни

проверени строежи (брой)

14

тематични

проверени строежи (брой)

12

проверени строежи (брой)

10

проверени строежи (брой)

8

съвместно с
други
ведомства и
други служби
на МВР

за издаване на сертификати (брой)
17

проверени обекти (брой)
18

19

20

за издаване на
становища

по искания на заинтересовани
физически и юридически лица

проверени строежи (брой)

21

22

23

24

Общ брой
предписани
мероприятия
от проверки

Допълнителни
дейности по ЗУТ

25

26

27

ДЪРЖАВЕН

1
2
ОБЩО ЗА
СДПБЗН/РДПБЗН

№
по
ред

по сигнали и
предложения

проверени строежи (брой)

по
изпълнение на
предписаните
мероприятия

проверени проекти (брой)

контролни

Общ брой
констатирани
нарушения
от всички
извършени
проверки

в обекти

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ

участие в работата на ЕСУТ (брой заседания)

ПЛАНИРАНИ
ПРОВЕРКИ

участие в държавни приемателни комисии (брой строежи)

от СДПБЗН/РДПБЗН – .........

в строежи

Информациядейност
за извършената
дейност по
направление
ДПК
през 20…г.
месец …….
20 … г.
Информация за извършената
по направление
ДПК
през месец
…….
от СДПБЗН/РДПБЗН
-.........

към чл. 30, ал. 3

„Приложение № 21
„Приложение
№ 21
към чл. 30, ал.
3

строежи по колона 26, въведени в експлоатация (брой)

§ 35. Приложение № 20 към чл. 30, ал. 1, т. 1 се отменя.
§ 36. Приложение № 21 към чл. 30, ал. 1, т. 2 се изменя така:

в строежи
в обекти

БРОЙ 78
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3

РСПБЗН -

РСПБЗН -

2

….

28
29
30
31
32
33

Уведомителни
писма

34
35
36

документи за обекти
в експлоатация

37
38

становища за
строежи

39
40
41
42

откази за издаване на
удостоверителни документи
(брой)

Удостоверяващи съответствието с изискванията за ПБ

ВРЪЧЕНИ /ИЗДАДЕНИ/ ДОКУМЕНТИ

§ 37. Приложение № 22 към чл. 30, ал. 1, т. 3 се изменя така:

СДПБЗН/РДПБЗН

1

ОБЩО ЗА СДПБЗН/РДПБЗН

№
по
ред
Структурно звено за ПБЗН

протоколи от комплексни проверки на обекти (брой)
разпореждания по чл. 22, (брой)
констативни протоколи по чл. 17, ал. 6 (брой)
предписания в заповедни книги (брой)

по чл. 27, ал. 1 (брой)
по чл. 27, ал. 2 (брой)
протоколи от проверки за издаване на
сертификати (брой)
издадени сертификати (брой)
становища по чл. 33, ал. 1, т. 3
по чл. 33, ал. 1, т.1 (брой)
по чл. 33, ал. 1, т.2 (брой)
по колона 35
по колона 36
по колона 37
по колона 38

43
44
45
46

по ЗМВР

47
48

по ЗУТ

за други констатирани
нарушения

Връчени актове за установяване на
административни нарушения (брой)

за
неизпълнени
разпоредени
мероприятия

в обекти
в строежи
в обекти
в земеделски земи

на проектанти

на строители

21

49

Служители, осъществяващи ДПК, участвали в извършените дейности по
колони от 6 до 20, както и по колони 25 и 26 (брой)

“
С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

…

в обекти

5

в строежи

6

в обекти

7

10

връчени констативни актове за
НПНПБ (брой)
връчени заповеди за налагане на
ПАМ по чл. 25, ал. 4, т. 2 (брой)

9

11

12

в обекти

обекти (брой)

13

14

15

§ 38. Приложение № 23 към чл. 30, ал. 3 се изменя така:

РСПБЗН -

строежи (брой)

4

8

в строежи

3

в строежи

по ЗМВР

в обекти

за
неизпълнени разпоредени
мероприятия
(брой)

в земеделски земи

по ЗУТ

16

17

Издадени
по ЗМВР

по чл. 260
18

по чл.265
19

по чл. 232, ал. 4, т. 2
20

Издадени по ЗУТ

по чл. 232, ал. 8
21

по чл.234, ал. 1
22

по чл.234, ал. 2
23

24

Обжалвани НП

общ брой обжалвани НП
25

брой отменени от съда НП
26

брой влезли в сила НП
27

Общ брой влезли в сила НП
28

общ брой НП
29

30

31

32

Изпратени на
НАП за
принуд.
събиране

Доброволно
внесени
суми по
НП

общ брой НП

за други констатирани
нарушения (брой)

обща сума (лева)

Получена
обр.
информация от
НАП

Състояние по изпълнението на НП, издадени
от органите за ПБЗН

обща сума (лева)

Връчени наказателни
постановления (НП) (брой)

33

общ брой принудит.
изпълнени НП

Връчени актове за установяване на
административни нарушения
(АУАН)
Прекратени производства от административнонаказващия орган

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

34

“

ДЪРЖАВЕН

1
2
ОБЩО ЗА
СДПБЗН/
РДПБЗН
1
СДПБЗН/
РДПБЗН
2
РСПБЗН -

Спрямо
колко от
неизпълОбекти и
нените
Неизпълстроежи с
меронени
неизпълприятия
мероприянени
са предтия с
мероприети
изтекли
приятия с
администсрокове
изтекли
ративнопрез
срокове
наказаотчетното
през
телни и
шестмеотчетното
принудисечие
шестметелни
(брой)
сечие
административни
мерки
(брой)

на проектанти

Структурно
звено за
ПБЗН

Принудителни
административни
мерки (ПАМ)

връчени заповеди за налагане на
ПАМ по чл. 25, ал. 4, т. 3 (брой)

Информация за извършената дейност по направление ДПК през ... – ... о шестмесечие на 20... г. от СДПБЗН/РДПБЗН – .............

на строители

№
по
ред

„Приложение № 22
към чл. 30, ал. 4

Информация за извършената дейност по направление ДПК през ...-..о шестмесечие на 20... г. от„Приложение № 22
към чл. 30, ал. 4
СДПБЗН/РДПБЗН -.............

§ 37. Приложение № 22 към чл. 30, ал. 1, т. 3 се изменя така:

обща сума (лева)

БРОЙ 78
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 5

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

„Приложение № 23
към чл. 30, ал. 5

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДПИСАНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
по
ред

Разпоре
дителен
акт

Рег.
№

Обект
(адрес)

Предписани
мероприятия
(подробно
описание и
нормативно
основание)

Срок за
изпълнение

Състояние
Изпълнено/
неизпълнено

Мерки при
неизпълнение
на мероприятията

Забележки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

“

§ 39. Приложение № 24 към чл. 33, ал. 1, т. 1 се изменя така:

„Приложение № 24
към чл. 33, ал. 1, т. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................

Рег. № ........................, екз. № ......
........................................... 20 ..... г.

ДО
______________________________________
(име, фамилия, длъжност)

______________________________________
(наименование на обекта)

ул. __________________________________
гр. (с.) ______________________________
По вх. № ............/..........................20.... г.
СТА НОВИЩЕ
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ С ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
на основание чл. 125а, ал. 1, т. 1 от ЗМВР и чл. ____ от ЗУТ
НА: ____________________________________________________________________________________________
(фаза на проектиране – идеен, технически, работен проект)

ОБЕКТ: ________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _______________________________________________________________________________
(собственик, наемател, наименование на търговеца, лицето, адрес)

ПРОЕКТНИ ЧАСТИ: __________________________________________________________________________
(описват се представените части от проектната документация)

АРХИТЕКТУРНА: ____________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)

КОНСТРУКТИВНА: __________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)

ЕЛЕКТРО: ________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)

В и К: ____________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)

ОВК: ____________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)

ТЕХНОЛОГИЧНА: ____________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ: ___________________________________________________________________

(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните
актове за ПБ)
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ДРУГИ ЧАСТИ: ________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представеният инвестиционен проект за обект: _________________________________
(наименование и адрес на обекта)

съответства на правилата и нормите за пожарна безопасност.
Становището се състави в два еднообразни екземпляра – по един за заявителя и един за
съответното структурно звено за ПБЗН.
Съгласно чл. 125, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи становището
влиза в сила от деня на издаването му.
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: _________________________________
(име, фамилия, подпис и печат)“
§ 40. Приложение № 25 към чл. 33, ал. 1, т. 2 и 3 се изменя така:
„Приложение № 25
към чл. 33, ал. 1, т. 2 и 3
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................

Рег. № ........................, екз. № ......
........................................... 20 ..... г.

ДО
_____________________________________
(име, фамилия, длъжност)

_____________________________________
(наименование на обекта)

ул. _________________________________
гр. (с.) ______________________________
По вх. № ............/..........................20.... г.
_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование на документа по чл. 125а, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗМВР – СТАНОВИЩЕ или друг документ)

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
на основание чл. 125а, ал. 1, т. ___________ от ЗМВР
(2 или 3)

I. ОБЕКТ/СТРОЕЖ: ____________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
СОБСТВЕНОСТ/ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ______________________________________________________________________

(наименование на юридическо лице/имена на физическо лице, адрес)

II. ФАКТИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ:
1. Създадена организация на пожарната безопасност ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(описват се издадените документи за осигуряване на ПБ

2. Създадени условия за успешна евакуация ________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на

_____________________________________________________________________________________________________________
нормативните актове за пожарна безопасност)

3. Създадени условия за успешно пожарогасене _______________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на

_____________________________________________________________________________________________________________
нормативните актове за пожарна безопасност)

4. Наличие и изправност на активни мерки за защита _________________________________________________

(кратко описание и съответствие с изискванията

_____________________________________________________________________________________________________________
на нормативните актове за пожарна безопасност)

5. Технологичен процес и оборудване _________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на

_____________________________________________________________________________________________________________
нормативните актове за пожарна безопасност)

6. Строителните конструкции и елементи ______________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на

_____________________________________________________________________________________________________________
нормативните актове за пожарна безопасност)
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7. Вътрешната планировка на сградата _______________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на

_____________________________________________________________________________________________________________
нормативните актове за пожарна безопасност)

8. Генералната планировка и състоянието на територията _________________________________________
(кратко описание и съответствие
_____________________________________________________________________________________________________________
с изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност)
9. Състояние на електрическите инсталации __________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на

_____________________________________________________________________________________________________________
нормативните актове за пожарна безопасност)

10. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации __________________________________
(кратко описание и съответствие

_____________________________________________________________________________________________________________
с изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност)

ОБОБЩЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Обект/строеж: _________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта/строежа)

съответства на правилата и нормите за пожарна безопасност.
Документът се състави в два еднообразни екземпляра – по един за заявителя и един за съответното структурно звено за ПБЗН.
Съгласно чл. 125, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи документът влиза
в сила от деня на издаването му.
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: ________________________________

(име, фамилия, подпис и печат)
Забележка. Документът се издава в зависимост от искането на заинтересованото лице във връзка с
въвеждането в експлоатация на строежи, както и за удостоверяване на съответствието с правилата и
нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт.“

§ 41. Приложение № 27 към чл. 33, ал. 1, т. 5 се изменя така:
„Приложение № 27
към чл. 33, ал. 1, т. 5
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................

Рег. № ........................, екз. № ......
........................................... 20 ..... г.
По вх. № ............/..........................20.... г.
СЕРТИФИКАТ
№ .......................................
за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност
С този сертификат _______________________________________________________________ удостоверява, че:
(орган за ПБЗН, издаващ сертификата)

Обект: ___________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)

на ______________________________________________________________________________________________________ ,
(трите имена и адрес на физическо/юридическо лице, седалище, адрес на управление и БУЛСТАТ/ЕИК)

съответства на правилата и нормите за пожарна безопасност.
Сертификатът се издава на основание чл. 125а, ал. 1, т. 4 от ЗМВР и протокол от извършена
проверка № ______________ /______________ г., издаден от ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(орган за ПБЗН, издал протокола)

Сертификатът е в действие от ________________ 20 ___ г. до ________________ 20 ___ г.
ДИРЕКТОР: ________________________________
(име, фамилия, подпис и печат)“

§ 42. Приложение № 28 към чл. 38, ал. 3, т. 1 се изменя така:
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„Приложение № 28
към чл. 38, ал. 3, т. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................

Рег. № ........................, екз. № ......
........................................... 20 ..... г.

ДО
_____________________________________
(име, фамилия, длъжност)

_____________________________________
(наименование на обекта)

ул. _________________________________
гр. (с.) ______________________________
По вх. № ............/..........................20.... г.
РЕШЕНИЕ ЗА ОТК АЗ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
С ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
на основание чл. 125а, ал. 11 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМВР
НА: ______________________________________________________________________________________________________
(фаза на проектиране – идеен, технически, работен проект)

ОБЕКТ: _________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _______________________________________________________________________________________
(собственик, наемател, наименование на търговеца, лицето, адрес)

ПРОЕКТНИ ЧАСТИ: ________________________________________________________________________________
(описват се представените части от проектната документация)

АРХИТЕКТУРНА: _____________________________________________________________________________________

(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните
актове за ПБ)

КОНСТРУКТИВНА: ___________________________________________________________________________________

(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)

ЕЛЕКТРО-: ___________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)

В и К: ___________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)

ОВК: ___________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)

ТЕХНОЛОГИЧНА: ____________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните
актове за ПБ)

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ: ________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на
нормативните актове за ПБ)

ДРУГИ ЧАСТИ: _________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)

Предвид констатираните несъответствия и на основание чл. 38, ал. 3, т. 1 от Наредба № 8121з-882
от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
РЕШИХ:
Отказвам издаването на становище за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на представения инвестиционен проект за обект: ____________________________________.
(наименование и адрес на обекта)

Решението се състави в два еднообразни екземпляра – по един за заявителя и един за съот
ветното структурно звено за ПБЗН.
Решението може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен
орган _____________________________________________________________________________________________________
(посочва се по-горестоящият административен орган)

чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда
на чл. 125а, ал. 15 от ЗМВР.
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: ____________________________________
(име, фамилия, подпис и печат)“
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§ 43. Приложение № 29 към чл. 38, ал. 3, т. 2 се изменя така:

„Приложение № 29
към чл. 38, ал. 3, т. 2

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................

Рег. № ........................, екз. № ......
........................................... 20 ..... г.

ДО
_____________________________________
(име, фамилия, длъжност)

_____________________________________
(наименование на обекта)

ул. _________________________________
гр. (с.) ______________________________
По вх. № ............/..........................20.... г.
РЕШЕНИЕ ЗА ОТК АЗ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА _____________________________________________________________________________________
(наименование на документа по чл. 125а, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗМВР –
СТАНОВИЩЕ или друг документ)

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
на основание чл. 125а, ал. 11 във връзка с ал. 1, т. ________ от ЗМВР
(2 или 3)

I. ОБЕКТ/СТРОЕЖ: _____________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта/строежа)

СОБСТВЕНОСТ/ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ______________________________________________________________________
(наименование на юридическо лице/имена на физическо лице, адрес)
II. ФАКТИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ:
1. Създадена организация на пожарната безопасност _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)

2. Създадени условия за успешна евакуация ________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с

_____________________________________________________________________________________________________________
изискванията на нормативните актове за ПБ)

3. Създадени условия за успешно пожарогасене ________________________________________________________

(кратко описание на несъответствието с

_____________________________________________________________________________________________________________
изискванията на нормативните актове за ПБ)

4. Наличие и изправност на активни мерки за защита _________________________________________________

(кратко описание на несъответствието с

_____________________________________________________________________________________________________________
изискванията на нормативните актове за ПБ)

5. Технологичен процес и оборудване _______________________________________________________________

(кратко описание на несъответствието с изискванията на

_____________________________________________________________________________________________________________
нормативните актове за ПБ)

6. Строителните конструкции и елементи ______________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията

_____________________________________________________________________________________________________________
на нормативните актове за ПБ)

7. Вътрешната планировка на сградата ________________________________________________________________

(кратко описание на несъответствието с изискванията

_____________________________________________________________________________________________________________
на нормативните актове за ПБ)

8. Генералната планировка и състоянието на територията _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
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9. Състояние на електрическите инсталации _________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията

_____________________________________________________________________________________________________________
на нормативните актове за ПБ)

10. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации _________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)

Предвид констатираните несъответствия и на основание чл. 38, ал. 3, т. 2 от Наредба № 8121з-882
от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
РЕШИХ:
Отказвам издаването на ___________________________________________________________________________
(наименование на документа – становище или друг документ)
за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обект/строеж: ______________
_____________________________________________________________________________________________________________.
(наименование и адрес на обекта/строежа)

Решението се състави в два еднообразни екземпляра – по един за заявителя и един за съответното структурно звено за ПБЗН.
Решението може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен
орган _____________________________________________________________________________________________________
(посочва се по-горестоящият административен орган)

чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда
на чл. 125а, ал. 15 от ЗМВР.
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: ____________________________________
(име, фамилия, подпис и печат)“
§ 44. Приложение № 30 към чл. 39, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 30
към чл. 39, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................

ПРОТОКОЛ № ...
За резултатите от проверка на
_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)

_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
1. _______________________________________
2. __________________________________________
(структурно звено за ПБЗН)

(номер и дата на искането за издаване на

__________________________________________

____________________________________________

__________________________________________

_____________________________________________

сертификат за ПБ)

(град)

3. За периода от ____________________ до ____________________ 20____ г. комисия в състав:
РЪКОВОДИТЕЛ: __________________________________________
(име, фамилия, длъжност)

ЧЛЕНОВЕ: 1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
Извърши проверка за установяване съответствието на: __________________________________________
(наименование и адрес на обекта)

_________________________________________________________________________________________ , с правилата и
нормите за пожарна безопасност.
Описват се индивидуализиращите данни:
_____________________________________________________________________________________________________________
(клас на функционална пожарна опасност, категория по пожарна опасност, степен на огнеустойчивост,

_____________________________________________________________________________________________________________
етажност, площ, брой пребиваващи, РЗП и др.)

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРК АТА:
А) ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТА:
№
по
ред

Елементи, характеризиращи организацията
на ПБ в обекта

Изискване на
нормативните актове

Фактическо
състояние

Заключение
за съответствие

1

2

3

4

5

1.
2.
ИЗВОД: _________________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствие на фактическото състояние с изискванията на нормативните

_____________________________________________________________________________________________________________
актове и се оценява качеството на разработените документи)

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Б) СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА УСПЕШНА ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР:
№
по
ред

Елементи, характеризиращи условията за
успешна евакуация

Изискване на
нормативните актове

Фактическо
състояние

Заключение
за съответствие

1

2

3

4

5

1.
2.
ИЗВОД: _________________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните

_____________________________________________________________________________________________________________
актове и се оценява техническото състояние на елементите, характеризиращи условията за успешна
евакуация)

_____________________________________________________________________________________________________________
В) СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА УСПЕШНО ПОЖАРОГАСЕНЕ:
№
по
ред

Елементи, характеризиращи условията за
успешно пожарогасене

Изискване на
нормативните актове

Фактическо
състояние

Заключение
за съответствие

1

2

3

4

5

1.
2.
ИЗВОД: _________________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните

_____________________________________________________________________________________________________________
актове за успешно пожарогасене)

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Г) АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА:
№
по
ред

Вид на инсталацията

Изискване на
нормативните актове

Фактическо
състояние

Заключение
за съответствие

1

2

3

4

5

1.
2.
ИЗВОД: _________________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните

_____________________________________________________________________________________________________________
актове за проектиране и експлоатация на инсталациите)

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Д) СЪСТОЯНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС И ОБОРУДВАНЕ:
№
по
ред
1

1.
2.

Елементи, характериИзискване на
зиращи ПБ на техноло- нормативните актове
гичния процес
2

3

Фактическо
състояние

Заключение
за съответствие

4

5
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ИЗВОД: _________________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на
нормативните актове)
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Е) СЪСТОЯНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ:
№
по
ред

Наименование и характеристика на строителната конструкция или
елемент

1

2

Огнеустойчивост
нормативна

факти
ческа

3

4

Клас по реакция на
огън/горимост

Заключение
за съответствие

нормативно фактическо
5

6

7

1.
2.
ИЗВОД: _________________________________________________________________________________________________
(прави се извод за фактическата степен на огнеустойчивост на сградата, огнеустойчивостта на

_____________________________________________________________________________________________________________

отделните елементи и конструкции, класификацията по реакция на огън/горимостта на продуктите и

_____________________________________________________________________________________________________________
се прави извод за съответствието с нормативните изисквания)

Ж) ВЪТРЕШНА ПЛАНИРОВК А:
№
по
ред

Елементи, характеризиращи вътрешната
планировка

Изискване на
нормативните актове

Фактическо
състояние

Заключение
за съответствие

1

2

3

4

5

1.
2.
ИЗВОД: _________________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните

_____________________________________________________________________________________________________________
актове)

_____________________________________________________________________________________________________________
З) ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН И СЪСТОЯНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТА:
№
по
ред

Елементи, характеризиращи състоянието на
територията на обекта

Изискване на
нормативните актове

Фактическо
състояние

Заключение
за съответствие

1

2

3

4

5

1.
2.
ИЗВОД: _________________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните

_____________________________________________________________________________________________________________
актове)

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
И) СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ:
№
по
ред

Елементи, характеризиращи ПБ на електричес
ките инсталации

Изискване на
нормативните актове

Фактическо
състояние

Заключение
за съответствие

1

2

3

4

5

1.
2.
ИЗВОД: _________________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните

_____________________________________________________________________________________________________________
актове)

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Й) СЪСТОЯНИЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ И ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ИНСТАЛАЦИИ:

С Т Р.
№
по
ред
1
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Фактическо
състояние

Заключение
за съответствие

4

5

1.
2.
ИЗВОД: _________________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните

_____________________________________________________________________________________________________________
актове)

_____________________________________________________________________________________________________________
5. ОБОБЩЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Обект: ____________________________________________________________,
(наименование и адрес на обекта)

съответства/не съответства на правилата и нормите за пожарна безопасност.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за заинтересованото лице и за съответния орган за ПБЗН.
ИЗВЪРШИЛИ ПРОВЕРК АТА:
РЪКОВОДИТЕЛ: ________________________________
ЧЛЕНОВЕ:
1. ________________________________
2. ________________________________
3. _______________________________ “
§ 45. Приложение № 31 към чл. 39, ал. 4 се изменя така:
„Приложение № 31
към чл. 39, ал. 4
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................

Рег. № ........................, екз. № ......
........................................... 20 ..... г.

ДО
_____________________________________
(име, фамилия, длъжност)

_____________________________________
(наименование на обекта)

ул. _________________________________
гр. (с.) ______________________________
По вх. № ............/..........................20.... г.
РЕШЕНИЕ ЗА ОТК АЗ
Във връзка с отправеното от Вас искане за издаване на сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност, вх. № ________________________________ по описа на
________________________________, за обект ________________________________________________________________
_________________________ органите на ________________________________ извършиха проверка в обекта.
Резултатите от проверката са отразени в протокол, рег. № ________________________________ по
описа на ________________________________, с обобщено заключение: „ОБЕКТЪТ НЕ СЪОТВЕТСТВА
НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ.“
Предвид гореизложеното и на основание чл. 125а, ал. 11 от ЗМВР и чл. 39, ал. 4 от Наредба
№ 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
РЕШИХ:
Отказвам издаването на сертификат за съответствие на обекта с правилата и нормите за
пожарна безопасност.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол, рег. № ________________________________ .
Решението може се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен
орган ______________________________________________________________ чрез административния орган,
(посочва се по-горестоящият административен орган)

който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на чл. 125а, ал. 15 от ЗМВР.
ДИРЕКТОР: ________________________________
(име, фамилия, подпис и печат)“

Заключителна разпоредба
§ 46. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Христо Терзийски
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 21
от 11 август 2020 г.

за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на подемно-транспортна
техника“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
525060 „Монтьор на подемно-транспортна
техника“ от област на образование „Техника“
и професионално направление 525 „Моторни
превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“ 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 525060 „Монтьор на подемнотранспортна техника“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалностите 5250601 „Подемно-транспортна техника,
монтирана на пътни транспортни средства“,
5250602 „Подемно-транспортна техника с
електрозадвижване“ и 5250603 „Пристанищна
механизация“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към

С Т Р. 2 5

кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
525060 „Монтьор на подемно-транспортна
техника“ вк лючва общата, отрасловата и
специфичната професионална подготовка с
необходимите професионални компетентнос
ти, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след
завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2020/2021 г. за учениците,
които от тази година започват обучението си
за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професиона лна
квалификация по професията в системата
на у чилищното образование до у чебната
2019/2020 г. включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове
и учебните програми, които са действали при
постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от
Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 2 от 2012 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Монтьор на подемно-транспортна техника“
(ДВ, бр. 8 от 2012 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 „Монтьор
на подемно-транспортна техника“
Професионално направление:
525

Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

Наименование на професията:
525060

Монтьор на подемно-транспортна техника

С Т Р.
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Код

Специалности:

Степен на
професионална
квалификация

5250601

Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни
транспортни средства

Втора

3

3

5250602

Подемно-транспортна техника с електрозадвижване

Втора

3

3

5250603

Пристанищна механизация

Втора

3

3

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 втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор
на подемно-транспортна техника“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл.
изм. със Заповед № РД-09-826 от 24.04.2020 г.)
изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
· з а ученици – завършено основно образование;
· з а лица, навършили 16 години – завършен
първи гимназиален етап.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се
обучава, не му е противопоказна.
Изискването за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо
професионално образование и обучение е
придобита първа степен на професионално образование от област на образование „Техника“.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Монтьор на подемно-транспортна
техника“ или по част от нея чрез валидиране
на придобити с неформално или информално
учене резултати от ученето се осъществява
съгласно Наредба № 2 от 13 ноември 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.)

Ниво по Национална Ниво по Европейска
квалификационна
квалификационна
рамка (НКР)
рамка (ЕКР)

Монтьорът на подемно-транспортна техника (ПТТ) извършва техническо обслужване и
ремонт на механично, хидравлично и електрическо оборудване на ПТТ и товаро-захватни
устройства – демонтира и монтира възли
и механизми, отстранява неизправности и
открива причините за тях, извършва ремонт
и замяна на детайли и възли, след ремонтни
изпитания и регулировки на ПТТ и товарозахватни устройства, работи с различни видове
товари и ПТТ в зависимост от притежаваните
правоспособности.
Монтьорът спазва инструкциите за техническо обслужване и ремонт на ПТТ и
товаро-захватни устройства, за качественото
извършване на операциите, носи отговорност
за продължителната и безопасна експлоатация
на техниката. По време на работа с ПТТ и
товаро-захватни устройства следи периодично
експлоатационните параметри, за да не се
допусне авария. Отговаря за собствената си
безопасност и тази на лицата, които могат да
пострадат от неговите действия.
Лицата, у п ра ж н яващ и тази п рофеси я,
трябва да проявяват технически умения, професионализъм, прецизност и съобразителност.
Условията на труд са с нарушени санитарнохигиенни норми на работната среда и зависят
от вида на дейността, която се извършва, от
местонахождението на машината и възможностите на фирмата. Работното място може
да бъде в стационарни ремонтни помещения
или в подвижни работилници на обекта,
където работи ПТТ. В зависимост от вида
и конструктивните особености на машината
работното място на машиниста (водача) е
разположено върху нея (без или със кабина)
или се управлява дистанционно. Работната
площадка може да бъде на открито или в закрити помещения. Някои видове ПТТ работят
с по-малка интензивност при зимни условия.
Лицата, упражняващи професията (монтьори или машинисти), по-често работят през
деня, на едносменен или двусменен режим на
работа или при ненормиран работен ден. Задължително е осигуряването на здравословни
и безопасни условия на труд.
В своята работа монтьорът използва: комплекти техническа документация (правилници,
наредби, инструкции, чертежи, схеми, табла,
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работни карти и др.), вътрешнофирмена документация, съвременна справочна и каталожна
литература, инструменти и приспособления
(чертожни, измерителни, механични, електрически, хидравлични, пневматични), уреди,
агрегати, съвременни средства за диагностика, необходими за техническото обслужване
и ремонт на подемно-транспортна техника,
резервни части, горива, масла, експлоатационни течности и консумативи, компютър с
лицензиран общ и професионален софтуер,
интернет, подемно-транспортна техника, товаро-захватни устройства и МПС, за чието
управление притежава правоспособност за
управление, различни по вид товари, работно облекло, лични и колективни предпазни
средства.
За да управлява ПТТ, лицето, придобило
втора степен на професионална квалификация
по професията „Монтьор на подемно-транспортна техника“, трябва да притежава право
способност, придобита съгласно условията на
Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за
придобиване и признаване на правоспособност
за упражняване на професии по управление на
товароподемни кранове и подвижни работни
площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и
социалната политика (ДВ, бр. 28 от 2002 г.),
Наредба № 1 от 2006 г. за придобиване или
признаване на правоспособност за работа с
електрокари и мотокари в предприятията,
издадена от министъра на образованието и
науката (ДВ, бр. 37 от 2006 г.), и Наредба
№ 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на моторни
превозни средства (МПС) и условията и реда
за издаване на разрешение за тяхното обучение, издадена от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
(ДВ, бр. 82 от 2002 г.). Когато ПТТ е с електрозадвижване, независимо от транспортната
техника, на която е монтирано, лицата, които
я управляват, поддържат или ремонтират,
трябва да придобият съответна квалификационна група за електробезопасност по реда
на Правилника за безопасност и здраве при
работа по електрообзавеждането с напрежение
до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.), издаден от
министъра на енергетиката и министъра на
труда и социалната политика.
За целта обучението по различните специалности от професията „Монтьор на подемно-транспортна техника“ включва и подготовка за придобиване на правоспособност
за управление на различна ПТТ и МПС (в
зависимост от желанието на обучаваните и
възможностите на обучаващата институция),
както следва:
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Специалност 5250601 „Подемно-транспортна
техника, монтирана на пътни транспортни
средства“ за:
· м ашинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни
или несамоходни шасита – II степен – за
кранове с товароподемност до 16 тона;
· м ашинист на подвижни работни площадки;
· р абота с електрокари и мотокари в предприятията;
· у правление на МПС от категории „В“ и
„С“ съгласно изискванията на Наредба
№ 37 от 2002 г. за условията и реда за
обучение на кандидатите за придобиване
на правоспособност за управление на
МПС и условията и реда за издаване на
разрешение за тяхното обучение.
Специалност 5250602 „Подемно-транспортна
техника с електрозадвижване“ за:
· м ашинист на мостови и козлови кранове – II степен, с товароподемност до
40 тона;
· м ашинист на кулокранове – II степен, с
товарен момент до 160 тонметра;
· р абота с електрокари и мотокари в предприятията;
· у правление на МПС от категория „В“
съгласно изискванията на Наредба № 37
от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на МПС
и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Специалност: 5250603 „Пристанищна механизация“ за:
· м ашинист на пор та лни к ранове – II
степен, с товароподемност до 40 тона;
· р абота с електрокари и мотокари в предприятията;
· м ашинист на мостови и козлови кранове – II степен, с товароподемност до
40 тона;
· у правление на МПС от категория „В“
съгласно изискванията на Наредба № 37
от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на МПС
и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Ако обучаващата институция има възможност и обучаваните желаят, може да се организира чрез предвидените в типовия учебен
план часове за разширена професионална
подготовка допълнително обучение за придобиване на правоспособности за управление
и на други товароподемни кранове съобразно
изискванията на посочената Наредба № 1
от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за
упражняване на професии по управление на
товароподемни кранове и подвижни работни
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площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и
социалната политика.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалност от
професията „Монтьор на подемно-транспортна техника“ обучаваният може да продължи
обучението си по професията „Техник на подемно-транспортна техника“ за придобиване
на трета степен на професионална квалификация от същата специалност или по друга
специалност.
Лице, придобило втора степен на професионална квалификация по дадена специалност от професията „Монтьор на подемнотранспортна техника“, може да се обучава
по друга специалност от същата професия,
като се зачитат резултатите от обучението
му по задължителната общообразователна
подготовка – единна за всички професионални
направления, и отрасловата задължителна
професионална подготовка.
Притежаващите правоспособност за управление на определен вид и степен товароподемни кранове могат да продължат обучението си за придобиване правоспособност за
управление на друг вид товароподемен кран
и по-висока степен по съкратени програми
съобразно изискванията на Наредба № 1 от
2002 г. за условията и реда за придобиване и
признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки,
издадена от министъра на образованието и
науката и министъра на труда и социалната
политика.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика, посл. изм. със Заповед № РД-01-815 от
23.12.2019 г.
Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията
„Монтьор на подемно-транспортна техника“,
могат да заемат длъжностите:
7231-2001 Автомонтьор;
7231-2005 Монтьор, двигатели на моторни
превозни средства;
7233-2026 Монтьор, промишлено оборудване;
7233-2031 Монтьор, ремонт на машини и
оборудване;
8322-2 0 02 Шо фь ор, лек а вт омо би л до
9 места;
8322-2004 Шофьор, пощенски автомобил;
8322-2006 Шофьор, лекотоварен автомобил;
8332-2001 Шофьор, противопожарен автомобил;
8332-2002 Шофьор, платформа;
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8332-2003 Шофьор, самосвал;
8332-2004 Шофьор, специален тежкотоварен
автомобил;
8343-2003 Шофьор, автокран;
8343-2001 Кранист;
8343-2002 Кранист (подвижен);
8343-2006 Машинист, автовишка;
8344-2003 Водач, електрокар;
8344-2004 Водач, мотокар;
8344-2001 Водач (оператор, открита платформа с повдигащо устройство);
8343-2016 Оператор, мост, както и други
длъжности, включени при актуализиране на
НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от учене
(ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по видове
професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с втора степен
на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ Познава и спазва разпоредбите за
осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място
1.2. РУ Осъществява превантивна дейност
по опазване на околната среда
1.3. РУ Участва в овладяването на рискови
и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
2.2. РУ Познава основните характеристики
на дейността на дадено предприятие
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Моторни превозни средства,
кораби и въздухоплавателни средства“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
4.1. РУ Участва в обработване на информация с ИКТ
4.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
ЕРУ 5. Организиране на работния процес
5.1. РУ Извършва дейности по подготовка
на работното място
5.2. РУ Организира работното място
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
6.1. РУ Общува ефективно в работния екип
6.2. РУ Води ефективна комуникация
6.3. РУ Владее чужд език по професията
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ЕРУ 7. Електротехника, електроника и
електромеханични системи
7.1. РУ Измерва величини на електрически
вериги
7.2. РУ Описва видовете електрически
машини и апарати
7.3. РУ Описва видовете електронни елементи и тяхното приложение
ЕРУ 8. Работа с документация и материали
8.1. РУ Работи с техническа и технологична
документация
8.2. РУ Подбира материали за техническо
обслужване и ремонт на различни видове
подемно-транспортна техника
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Подемно-транспортна
техника, монтирана на пътни транспортни
средства“ – втора степен на професионална
квалификация
ЕРУ 9. Подемно-т ранспортна тех ника,
монтирана на пътни транспортни средства
9.1. РУ Обяснява характеристиките на хид
равличните и пневматичните системи
9.2. РУ Обяснява приложението на хидрав
личните и пневматичните системи
9.3. РУ Характеризира двигатели с вътрешно
горене (ДВГ) за подемно-транспортна техника,
монтирана на пътни транспортни средства
9.4. РУ Характеризира силовото предаване
на подемно-транспортната техника, монтирана
на пътни транспортни средства
9.5. РУ Характеризира ходовата част на
подемно-транспортната техника, монтирана
на пътни транспортни средства
9.6. РУ Идентифицира системи за управ
ление на подемно-транспортната техника,
монтирана на пътни транспортни средства
9.7. РУ Характеризира електродвигателите и другите видове електрообзавеждане на
подемно-транспортната техника, монтирана
на пътни транспортни средства
ЕРУ 10. Техническо обслужване на подемно-транспортна техника, монтирана на пътни
транспортни средства
10.1. РУ Извършва дейности по подготовка на техническо обслужване на подемнотранспортна техника, монтирана на пътни
транспортни средства
10.2. РУ Извършва техническо обслужване
на подемно-транспортна техника, монтирана
на пътни транспортни средства
ЕРУ 11. Ремонт на подемно-транспортната
техника, монтирана на пътни транспортни
средства
11.1. РУ Извършва дейности за подготовка
за ремонтни работи по подемно-транспортна
техника, монтирана на пътни транспортни
средства
11.2. РУ Извършва ремонт на подемнотранспортна техника, монтирана на пътни
транспортни средства
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ЕРУ 12. Експлоатация и транспортиране на
подемно-транспортната техника, монтирана
на пътни транспортни средства
12.1. РУ Подготвя подемно-транспортната
техника, монтирана на пътни транспортни
средства, за експлоатация и транспортиране
12.2. РУ Извършва експлоатация на подемно-транспортната техника, монтирана на
пътни транспортни средства
12.3. РУ Извършва транспортиране на подемно-транспортната техника, монтирана на
пътни транспортни средства
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Подемно-транспортна
техника с електрозадвижване“ – втора степен
на професионална квалификация
ЕРУ 13. Подемно-транспортна техника с
електрозадвижване
13.1. РУ Обяснява характеристиките на
хидравличните и пневматичните системи
13.2. РУ Обяснява приложението на хидрав
личните и пневматичните системи
13.3. РУ Характеризира двигателите с
вътрешно горене (ДВГ) за подемно-транспортната техника
13.4 РУ Характеризира силовото предаване
на подемно-транспортната техника с електрозадвижване
13.5. РУ Характеризира ходовата част на
подемно-транспортната техника с електрозадвижване
13.6. РУ Идентифицира системи за управ
ление на подемно-транспортната техника с
електрозадвижване
13.7. РУ Характеризира електродвигателите и другите видове електрообзавеждане на
подемно-транспортната техника с електрозадвижване
ЕРУ 14. Техническо обслужване на подемно-транспортна техника с електрозадвижване
14.1. РУ Обезопасява работното място
14.2. РУ Извършва техническо обслужване
на подемно-транспортна техника с електрозадвижване
ЕРУ 15. Ремонт на подемно-транспортна
техника с електрозадвижване
15.1. РУ Обезопасява мястото за диагностика и ремонт на подемно-транспортна техника
с електрозадвижване
15.2. РУ Извършва ремонт на подемнотранспортна техника с електрозадвижване
ЕРУ 16. Експлоатация на подемно-транспортната техника с електрозадвижване
16.1. РУ Извършва дейности по подготовка
за управление на подемно-транспортна техника с електрозадвижване
16.2. РУ Извършва експлоатация на подемно-транспортна техника с електрозадвижване
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Пристанищна механизация“ – втора степен на професионална
квалификация
ЕРУ 17. Подемно-транспортна техника,
монтирана на пътни транспортни средства
от пристанищна механизация
17.1. РУ Обяснява характеристиките на
хидравличните и пневматичните системи
17.2. РУ Обяснява приложението на хидрав
личните и пневматичните системи
17.3. РУ Характеризира двигатели с вътрешно горене (ДВГ) за подемно-транспортна
техника от пристанищна механизация
17.4. РУ Характеризира силовото предаване на подемно-транспортната техника от
пристанищна механизация
17.5. РУ Характеризира ходовата част на
подемно-транспортната техника от пристанищна механизация
17.6. РУ Идентифицира системи за управ
ление на подемно-транспортната техника от
пристанищна механизация
17.7. РУ Характеризира електродвигателите
и други видове електрообзавеждане на подемно-транспортната техника от пристанищна
механизация
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ЕРУ 18. Техническо обслужване на подемно-транспортна техника от пристанищна
механизация
18.1. РУ Извършва дейности по подготовка
на подемно-транспортна техника от пристанищна механизация за техническо обслужване
18.2. РУ Извършва техническо обслужване
на подемно-транспортна техника от пристанищна механизация
ЕРУ 19. Ремонт на подемно-транспортна
техника от пристанищна механизация
19.1. РУ Извършва дейности по подготовка
на подемно-транспортна техника от пристанищна механизация за ремонтни дейности
19.2. РУ Извършва ремонт на подемнотранспортна техника от пристанищна механизация
ЕРУ 20. Експлоатация на подемно-транспортна техника от пристанищна механизация
20.1. РУ Извършва дейности по подготовка
на подемно-транспортна техника за експлоатация
20.2. РУ Извършва експлоатация на подемно-транспортна техника от пристанищна
механизация
3.2. Описание на единиците резултати от
учене (ЕРУ)

ЕРУ по общата професионална подготовка – единна за всички професии с втора степен на
професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1
Наименование на единицата: Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Монтьор на подемно-транспортна техника
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 1.1:

Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Знания

· П
 ознава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравос
ловни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
· З нае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната
трудова дейност
· З нае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и
маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Умения

· П
 рилага необходимите мерки за защита
· И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване
на ЗБУТ

Компетентности

· И
 зпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки
за осигуряване на безопасност и здраве при работа
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
· И звършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на
работното място

Резултат от учене 1.2:

Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
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Знания

· П
 ознава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
· З нае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната
трудова дейност
· Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на
опасни отпадъци

Умения:

· Р
 азпознава и съхранява опасни отпадъци и други, спазвайки технологията за събиране и рециклиране (ако е приложимо)

Компетентности:

· И
 зпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата
за опазване на околната среда

Резултат от учене 1.3:

Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

· З
 нае основните рискови и аварийни ситуации
· Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
· И зброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни
ситуации
· Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· Р
 азпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар
и/или авария, и реагира адекватно
· 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:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий

 зползва терминологията, свързана с аварийните ситуации
И
С пазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
С пазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
О казва първа помощ на пострадали при авария

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Владее основни теоретични знания за:
· з дравословни и безопасни условия на труд на работното място
· п ревантивна дейност за опазване на околната среда
· овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на
пострадали.
За средство 2:
· Избира най-подходящия тип поведение при зададените рискови ситуации
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа
помощ

ЕРУ 2
Наименование на единицата: Икономика
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Монтьор на подемно-транспортна техника
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

· П
 ознава общата теория на пазарната икономика
· З апознат е с основните икономически проблеми – оскъдност, ресурси, избор
· З нае ролята на държавата в пазарната икономика
· Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

· И
 нформира се за успешни практически примери за управление на
различни бизнес начинания
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Компетентности

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

Резултат от учене 2.2:

Познава основните характеристики на дейността на дадено предприятие

Знания

· П
 ознава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
· Дефинира основни икономически понятия

Умения

· О
 бяснява основни икономически понятия в контекста на дейността
на предприятието

Компетентности

· С
 пособен е да разграничи основните процеси в дейността на дадено
предприятие

Средства за оценяване:

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

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

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

ЕРУ 3
Наименование на единицата: Предприемачество
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Монтьор на подемно-транспортна техника
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

· З
 нае същността на предприемачеството
· Познава видовете предприемачески умения

Умения

· И
 нформира се за добри практики за успешно управление на предприятие

Компетентности

· И
 нформира управителя на фирмата за добри практики в областта
на предприемачеството

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

· П
 ознава характеристиките на предприемаческото поведение
· З нае видовете предприемаческо поведение

Умения

· П
 реценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на
работата

Компетентности

· Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Средства за оценяване:

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

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· 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
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ЕРУ по отраслова професионална подготовка, единна за професиите от професионално нап
равление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“ – втора степен
на професионална квалификация
ЕРУ 4
Наименование на единицата: Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
в професионалната дейност
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Монтьор на подемно-транспортна техника
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 4.1:

Участва в обработване на информация с ИКТ

Знания:

· И
 зброява интернет търсачки
· З нае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в
интернет
· Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова
информация (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
· З нае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание

Умения:

· И
 зползва търсачка за намиране на информация
· З аписва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио,
видео, уеб страници и др.)
· Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности:

· Д
 емонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 4.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания

·
·
·
·

 зброява доставчици на услугата електронна поща
И
И зброява софтуер за аудио- и видеоразговори
И зброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Умения

·
·
·
·

 зползва електронна поща
И
И зползва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
С поделя файлове онлайн
Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности

· Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

· П
 ознава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)

Умения

· С
 ъздава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици,
изображения)

Компетентности

· Д
 емонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Средства за оценяване:

Средство 1:
· И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в
интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· И зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет
пространството, и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг
потребител по електронната поща

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен/компютърен кабинет
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Критерии за оценяване:

· П
 оставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време
· Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ
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ЕРУ 5
Наименование на единицата: Организиране на работния процес
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Монтьор на подемно-транспортна техника
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 5.1:

Извършва дейности по подготовка на работното място

Знания

·
·
·
·

Умения

· Р
 аботи с инструментите и машините, свързани с професионалната
му дейност
· С пазва правилата за ЗБУТ

Компетентности

· С
 амостоятелно и прецизно извършва дейности по подготовка на
работното място при спазване на изискванията за здраве и безопасност при работа

Резултат от учене 5.2:

Организира работното място

Знания

· Д
 ефинира правила за рационална организация на работното място
· Посочва йерархията в предприятието
· Посочва схеми за работа

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· И
 зпълнява в срок поставените задачи, като спазва изискванията за
качество
· С пособен е да отстранява грешки от технологичен характер

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит
Средство 2:
· И зпълнение на практическа задача

 ознава правилата за работа на работното място
П
О писва технологията на работа
Познава видовете инструктаж
И дентифицира инструменти и машини, свързани с професионалната
му дейност

 аботи по схема, като спазва ЗБУТ
Р
О ткрива грешки от технологичен характер
При техническа неизправност уведомява съответното длъжностно лице
Поддържа ред и чистота на работното място

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен кабинет и учебна работилница или реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Дефинира основни понятия, свързани с подготовката и организацията за работа
За средство 2:
· Е фективно организира работното си място при изпълнение на практическата задача

ЕРУ 6
Наименование на единицата: Комуникация и чужд език
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Монтьор на подемно-транспортна техника
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 6.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

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

Умения

· Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

· К
 омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес, съобразно работния протокол
· Поема отговорности при работа в екип
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Резултат от учене 6.2:

Води ефективна комуникация

Знания

·
·
·
·

 ознава
П
Познава
Познава
Познава

Умения

·
·
·
·

 азпознава и избягва конфликтни ситуации
Р
С ъдейства за решаване на конфликтни ситуации
В оди делова комуникация – писмена и устна
С ъбира и предлага необходимата информация за удовлетворяване
изискванията на клиентите

Компетентности

· П
 ровежда разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване на
предлаганите услуги
· Разбира и уважава изискванията на клиентите, като същевременно
защитава интересите на организацията

Резултат от учене 6.3:

Владее чужд език по професията

Знания

· Познава основната професионална терминология на чужд език

Умения

· Ч
 ете и разбира кратки, общодостъпно написани текстове на чужд език
на професионална тематика (напр. общи технически инструкции 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 клиенти

Компетентности

· В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява успешна
комуникация по познати професионални теми, изискваща несложен
обмен на информация

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Разговаря на професионални теми на чужд език

етичните норми на комуникацията
правилата за вербална и невербална комуникация
ефективното поведение при конфликти
правилата и изискванията за делова кореспонденция

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Комуникира успешно на чужд език в учебна или работна среда

EРУ 7
Наименование на единицата: Електротехника, електроника и електромеханични системи
Ниво според НКР:

3

Ниво според ЕКР:

3

Наименование на професията: Монтьор на подемно-транспортна техника
Ниво според НКР:

3

Ниво според ЕКР:

3

Резултат от учене 7.1:

Измерва величини на електрически вериги

Знания

·
·
·
·

Умения

· Р
 азчита схеми на електрически вериги
· Проверява свързването на елементите в електрически вериги
· Проверява функционирането на електрически вериги

Компетентности

· И
 змерва правилно величини на електрически вериги при спазване
на изискванията за безопасност и здраве при работа

Резултат от учене 7.2:

Описва видовете електрически машини и апарати

Знания

· О
 писва предназначението на електрически машини и апарати
· О писва устройството на различни видове електрически машини и
апарати
· Познава принципа на действие на различни видове електрически
машини и апарати

Умения

· Р
 азпознава различни видове електрически машини и апарати
· Обяснява предимства и недостатъци на различни видове електрически
машини и апарати в подемно-транспортната техника

 писва електрически схеми и вериги
О
Дефинира принципа на работа на електрически вериги
Познава закона на Ом и законите на Кирхоф за електрически вериги
О писва величини и характеристики на електрически вериги
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Компетентности
Резултат от учене 7.3:
Знания

· Правилно разграничава видовете електрически машини и апарати
Описва видовете електронни елементи и тяхното приложение
· О писва предназначението на електронни елементи
· О писва устройството на различни видове електронни елементи
· Познава принципа на действие на различни видове електронни елементи
Умения
· Разпознава различни електронни елементи
· О бяснява предимства и недостатъци на различни видове електронни
елементи в подемно-транспортната техника
Компетентности
· Правилно разграничава видовете електронни елементи и механични
компоненти и тяхното приложение в подемно-транспортната техника
Средства за оценяване
Средство 1:
· П исмено изпитване
Средство 2:
· Практическо задание
Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебна работилница/реална работна среда
Критерии за оценяване
За средство 1:
· Успешно положен писмен изпит
За средство 2:
· И зпълнява прецизно зададена практическа задача
· Време за изпълнение на поставена задача

ЕРУ 8
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 8.1:
Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 8.2:
Знания

Умения

Работа с документация и материали
3
3
Монтьор на подемно-транспортна техника
3
3
Работи с техническа и технологична документация
· И дентифицира основните графични означения на елементи в различни
видове схеми и чертежи
· Н азовава основните машинни елементи за изобразяване на детайли
с ниска сложност
· О писва начините за изобразяване на детайли с ниска сложност
· О писва съдържанието на технологичната документация
· И дентифицира нормативните документи за упражняване на дейността
· Разчита конструктивна документация
· С пазва специфична технологична документация
· И зползва специфична терминология от специализирана литература
· И зползва електронни бази данни и програмни продукти
· Прилага правилно нормативна, техническа и технологична документация за диагностика, техническо обслужване и ремонт на различни
видове ПТТ
Подбира материали за техническо обслужване и ремонт на различни
видове подемно-транспортна техника
· И зброява основните видове материали
· О писва основните свойства на използваните материали
· О писва приложението на материалите при техническо обслужване
и ремонт на различни видове ПТТ
· Н азовава правилата за съхранение на използваните материали
· Описва основните начини за обработването на използваните материали
· Познава същността на процесите за изработването на части на основните механизми, системи и възли на ПТТ
· Разпознава основните видове материали
· С пазва правилата за съхранение на използваните материали
· Подбира материали според възложената работа
· Прави заявка за необходимите материали

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

Компетентности

· С
 пособен е ефективно да използва материали за техническо обслужване и ремонт на различните видове ПТТ

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Устни и писмени изпитвания/тестове/казуси/презентации/самостоя
телна работа
Средство 2:
· П исмено изпитване
· И ндивидуални или групови практически задания, свързани с работа
с документация и материали

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен кабинет и/или оборудвана учебна работилница, и/или осигурено работно място в реална работна среда (предприятие, сервиз,
работна площадка/обект)
· М атериали, машини, апарати, инструменти и приспособления
· Д иагностични уреди, стендове
· Техническа и технологична документация
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее теоретични знания за работа с техническа и технологична
документация, приложението на инструменти и приспособления,
ръчни и преносими, шлосерски, монтьорски за сглобяване, разглобяване, диагностика, техническо обслужване и ремонт на ПТТ, в т.ч.
и на техните ДВГ
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано са определени действията, които следва
да се предприемат за разрешаване на описания проблем в зададения
казус/сценарий/практическа задача, свързана с работа с документация и с материали
· Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и/или в екип, и в
рамките на зададеното време

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Подемно-транспортна техника,
монтирана на пътни транспортни средства“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 9
Наименование на единицата: Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Монтьор на подемно-транспортна техника
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 9.1:

Обяснява характеристиките на хидравличните и пневматичните системи

Знания

· О
 писва структурата на хидравлични и пневматични системи
· О писва начина на действие на елементи и възли от хидравличните
системи
· О писва величини, мерни единици, свързани с хидравличните системи
· И зрежда изисквания за безопасна експлоатация на хидравлични
системи

Умения

· О
 бяснява изискванията при свързването на елементите в хидравлични системи
· О бяснява действието на хидравлични системи
· О бяснява измерването на величини в хидравлични системи

Компетентности

· С
 пособен е да обясни начина на действие на хидравлични системи
при спазване на изискванията за безопасна експлоатация

Резултат от учене 9.2:

Обяснява приложението на хидравличните и пневматичните системи

Знания

· О
 писва видове хидравлични елементи и действието им
· Познава принципа на действие на различни видове хидравлични
елементи
· О писва приложение на различни видове хидравлични елементи
· Разпознава различни елементи на хидравличните системи
· Познава условни знаци и правила за изобразяване на хидравличните
схеми
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Умения

· О
 бяснява предимства и недостатъци на различни видове хидравлични
елементи
· Разчита схеми на хидравлични системи
· И змерва безопасно величини в хидравлични и пневматични системи

Компетентности

· С
 пособен е изчерпателно да обясни по схема структурата и действието
на хидравлични системи
· С пособен е в детайли да провери правилното функциониране на
хидравлични и пневматични системи

Резултат от учене 9.3:

Характеризира двигатели с вътрешно горене (ДВГ) за подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

Знания

·
·
·
·
·
·
·
·

 ефинира основните понятия и показатели на ДВГ
Д
Дефинира видовете ДВГ в ПТТ
О писва характеристиките на различни видове ДВГ за ПТТ
Описва характеристиките на основните механизми на ДВГ (газоразпределителен механизъм (ГРМ) и коляно-мотовилков механизъм (КММ)
О писва характеристиките на основните системи на ДВГ (мазилна,
охладителна, горивна, пускова, запалителна)
Дефинира условията на работа и изискванията към частите на основните механизми и системи на ДВГ
И зрежда свойствата на конструктивните материали
О писва общото устройство на усъвършенствани системи на ДВГ

Умения

· И
 зобразява и разчита индикаторни и кръгови диаграми на ДВГ
· Разчита схеми и чертежи на основните механизми и системи на ДВГ
· Разпознава различни видове ДВГ и техните основни механизми и
системи
· И дентифицира частите на основните механизми и системи на ДВГ
· В ладее професионалната терминология

Компетентности

· С
 равнява действителните процеси при четиритактови и двутактови,
при бензинови и дизелови ДВГ
· С равнява предимствата и недостатъците на видовете ДВГ за ПТТ
· Н амира самостоятелно необходимата информация в специфична
техническа документация, фирмена и справочна литература и електронни бази данни за различни ДВГ

Резултат от учене 9.4:

Характеризира силовото предаване на подемно-транспортната техника,
монтирана на пътни транспортни средства

Знания

·
·
·
·

Умения

· Р
 азчита схеми и чертежи на основните видове и конструкции ПТТ
· Разчита схеми и чертежи на силово предаване
· О бяснява действието на съединител, предавателна и разпределителна кутия, карданно и гравно предаване, диференциал, полувалове,
крайно предаване
· С леди тенденциите за усъвършенстване на силовото предаване
· В ладее професионалната терминология

Компетентности

· С
 пособен е да направи сравнение на предимствата и недостатъците
на видовете ПТТ и силовото є предаване
· С пособен е самостоятелно да намира необходимата информация в
специфична техническа документация, фирмена и справочна литература и електронни бази данни за различни видове ПТТ и силовото
є предаване

Резултат от учене 9.5:

Характеризира ходовата част на подемно-транспортната техника, монтирана на пътни транспортни средства

Знания

· Д
 ефинира ходовата част на ПТТ
· О писва характеристиките на рама, каросерия, преден и заден мост,
окачване, колела и гуми на ПТТ
· И зрежда материали за изработване на основни детайли на ходовата
част на ПТТ
· Дефинира натоварванията на ходовата част и монтажните ъгли

 писва класификацията на ПТТ
О
О писва характеристиките на основните видове и конструкции ПТТ
О писва конструктивните особености на силовото предаване на ПТТ
Дефинира съединител, предавателна и разпределителна кутия, карданно и гравно предаване, диференциал, полувалове, крайно предаване
· Н азовава материали за изработване на основните части на силовото
предаване
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Умения

· Р
 азчита схеми и чертежи на ходова част на ПТТ
· О бяснява действието на рама, каросерия, преден и заден мост, окачване, колела и гуми
· С леди тенденциите за усъвършенстване на ходовата част и новите
технологии и дизайн на елементите є
· В ладее професионалната терминология

Компетентности

· С
 пособен е да извърши сравнение на предимствата и недостатъците
на видовете ходова част на ПТТ
· С пособен е самостоятелно да намира необходимата информация в
специфична техническа документация, фирмена и справочна литература и електронни бази данни за ходовата част на ПТТ

Резултат от учене 9.6:

Идентифицира системи за управление на подемно-транспортната техника, монтирана на пътни транспортни средства

Знания

· Д
 ефинира системите за управление на ПТТ
· О писва характеристиките на частите на спирачната и на кормилната
система
· И зрежда материали за изработване на основни части на системите
за управление на ПТТ

Умения

· Р
 азчита схеми и чертежи на системите за управление на ПТТ
· О бяснява действието на спирачната и на кормилната система
· С равнява предимствата и недостатъците на видовете спирачни и
кормилни механизми и задвижване
· С леди тенденциите за усъвършенстване на системите за управление
на ПТТ
· В ладее професионалната терминология

Компетентности

· С
 пособен е да извърши сравнение на предимствата и недостатъците
на видовете системи за управление на ПТТ
· С пособен е самостоятелно да намира необходимата информация в
специфична техническа документация, фирмена и справочна литература и електронни бази данни за системите за управление на ПТТ

Резултат от учене 9.7:

Характеризира електродвигателите и други видове електрообзавеждане
на подемно-транспортната техника, монтирана на пътни транспортни
средства

Знания

· Д
 ефинира електрообзавеждането на ПТТ
· Разпознава различните видове електрообзавеждане и неговите елементи
· О писва характеристиките на осветителната и сигналната система, на
контролно-измервателни и допълнителни уреди на ПТТ
· О бяснява изисквания при свързването на елементите в отделните
системите от електрообзавеждането на ПТТ
· Познава основните електрически величини в системите от електрообзавеждането на ПТТ

Умения

· Р
 азчита схеми на електрообзавеждане на ПТТ
· С равнява предимствата и недостатъците на видовете осветителна и
сигнална система, контролно-измервателни и допълнителни уреди
· И змерва електрически величини в системите от електрообзавеждането на ПТТ
· С леди тенденциите за усъвършенстване на електрообзавеждането
на ПТТ
· В ладее професионалната терминология

Компетентности

· С
 пособен е да извърши сравнение на предимствата и недостатъците
на видовете електрообзавеждане на ПТТ
· С пособен е самостоятелно да намира необходимата информация в
специфична техническа документация, фирмена и справочна литература и електронни бази данни за електрообзавеждането на ПТТ

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмено изпитване
Средство 2:
· И зпълнение на практическо задание

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен кабинет и/или оборудвана учебна работилница, и/или осигурено работно място в реална работна среда (предприятие, сервиз,
работна площадка/обект)
· С хеми, чертежи, каталози, справочна и фирмена литература
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За средство 1:
Теория:
· Дефинира основни теоретични понятия за структурата и действието
на хидравличните системи и елементи на ПТТ
· В ладее основни теоретични познания за предназначение, устройство, принцип на действие и конструктивни особености на ПТТ и
нейните ДВГ
За средство 2:
Практика:
· Вярно, точно и мотивирано са определени действията, които следва
да се предприемат за разрешаване на описания проблем в зададения
казус/сценарий/практическа задача за ПТТ

ЕРУ 10
Наименование на единицата: Техническо обслужване на подемно-транспортна техника, монтирана
на пътни транспортни средства
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Монтьор на подемно-транспортна техника
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 10.1:

Извършва дейности по подготовка на техническо обслужване на подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

Знания

· И
 зброява нормативни документи, регламентиращи извършваната работа
· О писва предназначение, устройство и ред за работа с контролно-измервателни прибори, механичен, пневматичен, електрически шлосерски
и монтажен инструмент
· Познава ръководство за експлоатация и техническо обслужване на
подемно-транспортна техника, с която работи
· О писва правила за електро- и пожарна безопасност
· И зброява мерки за предотвратяване въздействието на опасни и вредни
производствени фактори
· И зброява необходимата техническа документация за отчитане на
извършената работа при техническото обслужване

Умения

· И
 зползва експлоатационна документация
· Подготвя контролно-измервателни прибори, механичен, пневматичен,
електрически шлосерски и монтажен инструмент
· Подготвя подемно-транспортна техника за извършване на ремонтните работи
· Попълва необходимата техническа документация за извършване на
техническо обслужване
· И зползва средства за индивидуална защита при изпълнение на работата и при възникване на аварийни ситуации

Компетентности

· О
 сигурява изискванията за безопасно и качествено извършване на
техническо обслужване на подемно-транспортна техника с електрозадвижване

Резултат от учене 10.2:

Извършва техническо обслужване на подемно-транспортна техника,
монтирана на пътни транспортни средства

Знания

· П
 ознава ръководство за експлоатация и техническо обслужване на
подемно-транспортна техника, с която работи
· И зброява реда за изпълнение на работата при спазване на технологията и изискванията за качество
· O писва устройство и начин на работа на инструменти и контролноизмервателни прибори
· О писва методи за контрол на техническото състояние на механично,
хидравлично и електрическо оборудване на подемно-транспортната
техника
· И зрежда основни изисквания за безопасна експлоатация на подемнотранспортна техника
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Умения

· И
 зползва техническа и експлоатационна документация
· И звършва контрол на техническото състояние на възли и механизми
от механично, хидравлично и електрическо оборудване на подемнотранспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
· О тстранява неизправности, препятстващи нормалната работа на
подемно-транспортната техника
· И звършва почистване, смазване на бързоизносващи се части, подмяна
на смазочни материали и експлоатационни течности
· Попълва отчетната техническа документация за извършената работа
при техническото обслужване
· И зползва средства за индивидуална защита при изпълнение на работата и при възникване на аварийни ситуации

Компетентности

· С
 амостоятелно и в екип извършва безопасно и качествено техническо
обслужване на подемно-транспортната техника в съответствие със
съществените изисквания към продуктите

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмено изпитване
Средство 2:
· И зпълнение на практически задачи

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен кабинет, учебни работилници, учебно производствени бази
на фирми
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира теоретични знания, свързани с основни понятия, за
подготовката и организацията на техническото обслужване
За средство 2:
· Е фективно организира работното си място при изпълнение на практическата задача
· И зпълнява точно, вярно и прецизно поставените му задачи

ЕРУ 11
Наименование на единицата: Ремонт на подемно-транспортната техника, монтирана на пътни транспортни средства
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Монтьор на подемно-транспортна техника
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 11.1:

Извършва дейности за подготовка за ремонтни работи по подемнотранспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

Знания

· И
 зброява нормативни документи, регламентиращи извършваната работа
· О писва предназначението на контролно-измервателни прибори, механичен, пневматичен, електрически шлосерски и монтажен инструмент
· Н азовава устройството на контролно-измервателните прибори, механичен, пневматичен, електрически шлосерски и монтажен инструмент
· Познава ръководство за експлоатация и техническо обслужване на
подемно-транспортна техника, с която работи
· О писва правила за електро- и пожарна безопасност
· И зброява мерки за предотвратяване въздействието на опасни и вредни
производствени фактори
· Посочва начини за попълване на техническа документация за извършената работа при ремонтни дейности

Умения

· И
 зползва експлоатационна документация
· Подготвя контролно-измервателни прибори, механичен, пневматичен,
електрически шлосерски и монтажен инструмент
· Подготвя подемно-транспортна техника за безопасно извършване на
ремонтните работи
· Попълва техническата документация за извършване на ремонтните
дейности
· И зползва средства за индивидуална защита при изпълнение на работата и при възникване на аварийни ситуации
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Компетентности

· С
 пазва изискванията за безопасно и качествено извършване на ремонтни работи по подемно-транспортна техника, монтирана на пътни
транспортни средства

Резултат от учене 11.2:

Извършва ремонт на подемно-транспортна техника, монтирана на
пътни транспортни средства

Знания

· П
 ознава ръководство за експлоатация и техническо обслужване на
подемно-транспортна техника, с която работи
· И зброява реда за изпълнение на работата при спазване на технологията и изискванията за качество
· О писва предназначение, устройство и ред за работа с инструменти
и контролно-измервателни прибори
· О писва методи и начини за откриване на неизправности в механично,
хидравлично и електрическо оборудване на подемно-транспортна
техника, монтирана на пътни транспортни средства
· И зрежда основни изисквания за безопасна експлоатация на подемнотранспортна техника

Умения

· И
 зползва техническа и експлоатационна документация
· О тстранява неизправности, препятстващи нормалната работа на
подемно-транспортната техника
· И звършва демонтаж/монтаж на възли и механизми от механично,
хидравлично и електрическо оборудване на подемно-транспортна
техника, монтирана на пътни транспортни средства
· И звършва манипулации на възли и механизми със сменени отделни
детайли
· Попълва отчетната техническа документация за извършената работа
при ремонтните дейности
· И зползва средства за индивидуална защита при изпълнение на работата и при възникване на аварийни ситуации

Компетентности

· И
 звършва безопасно и качествено ремонтни работи за привеждане
на подемно-транспортната техника в съответствие със съществените
изисквания към продуктите

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмено изпитване
Средство 2:
· И зпълнение на практически задачи

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен кабинет, учебни работилници, учебно производствени бази
на фирми
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира теоретични знания, свързани с подготовката и организацията на ремонтните работи
За средство 2:
· Е фективно организира работното си място при изпълнение на практическата задача
· И зпълнява точно, вярно и прецизно поставените му задачи

ЕРУ 12
Наименование на единицата: Експлоатация и транспортиране на подемно-транспортната техника,
монтирана на пътни транспортни средства
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Монтьор на подемно-транспортна техника
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 12.1:

Подготвя подемно-транспортната техника, монтирана на пътни транспортни средства, за експлоатация и транспортиране

Знания

· П
 осочва начини за експлоатация и техническо обслужване на подемно-транспортна техника, с която работи
· И зброява видове товари и изисквания за безопасно транспортиране
· Н азовава видове товарозахватни приспособления и изисквания за
безопасно използване
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· О
 писва изисквания към разполагането в обекта на повдигателните
съоръжения, монтирани на пътни транспортни средства
· О писва изисквания при транспортиране, посочени в инструкцията
за експлоатация на подемно-транспортната техника, монтирана на
пътни транспортни средства
· И зрежда изисквания за безопасна експлоатация на повдигателните
съоръжения, монтирана на пътни транспортни средства
· О писва производствена инструкция и инструкции по охрана на труда
· О писва правила за електро- и пожарна безопасност
· И зброява мерки за предотвратяване въздействието на опасни и вредни
производствени фактори
· Изброява действия за оказване на първа помощ при аварии и злополуки
Умения

· П
 реценява съответствието на работната зона с изискванията за безопасна работа, посочени в производствената инструкция и другите
нормативни документи
· Проверява правоспособността на прикачвачите
· С ъгласува схемата за окачване на товара и знаците за взаимодействие
· Преценява годността на товара и товарозахватното приспособление
· С пазва изискванията на инструкцията за експлоатация при подготовка
за транспортиране на подемно-транспортната техника, монтирана на
пътни транспортни средства

Компетентности

· П
 одготвя безопасно подемно-транспортната техника, монтирана на
пътни транспортни средства, за транспортиране според изискванията
на инструкцията за експлоатация

Резултат от учене 12.2:

Извършва експлоатация на подемно-транспортната техника, монтирана
на пътни транспортни средства

Знания

·
·
·
·
·
·
·
·

 ознава основни понятия на техническата механика
П
О писва видове сили
О писва пространствена система сили
О писва опори и опорни реакции, център на тежестта на материално
тяло, триене
И зброява изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
по време на експлоатацията
О писва операциите преди и след работа, предвидени в инструкцията
за експлоатация на подемно-транспортна техника
Н азовава изискванията на строителния проект при строително-монтажни работи с подемно-транспортната техника
Дефинира инструкцията за експлоатация на подемно-транспортната
техника

Умения

· О
 пределя сили и елементите им, приложени към материално тяло
· О пределя равновесното състояние на материално тяло
· С пазва изискванията за безопасна експлоатация на повдигателните
съоръжения
· С пазва изискванията на строителния проект при строително-монтажни работи с подемно-транспортна техника
· С пазва инструкцията за експлоатация на подемно-транспортната
техника
· С ъгласува предварително изготвени схеми за работа при товаро-раз
товарни дейности с подемно-транспортната техника
· Подбира товарозахватни приспособления
· С леди за изменение на експлоатационните параметри по време на
работа с подемно-транспортната техника

Компетентности

· У
 правлява безопасно и безаварийно подемно-транспортната техника,
монтирана на пътни транспортни средства
· В състояние е правилно да определи приложената система сили и
условията за равновесие при преместване на материално тяло

Резултат от учене 12.3:

Извършва транспортиране на подемно-транспортната техника, монтирана на пътни транспортни средства

Знания

· О
 писва експлоатационни свойства на подемно-транспортната техника,
монтирана на пътни транспортни средства
· О писва изисквания за безопасно движение на подемно-транспортната
техника, монтирана на пътни транспортни средства
· И зброява нормативно определената документация
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Умения

· С
 пазва инструкцията за експлоатация на подемно-транспортната техника, монтирана на пътни транспортни средства, при транспортиране
· С пазва изисквания за безопасно движение на подемно-транспортната
техника, монтирана на пътни транспортни средства
· Попълва нормативно определената документация

Компетентности

· Т
 ранспортира безопасно подемно-транспортната техника, монтирана
на пътни транспортни средства

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмено изпитване
Средство 2:
· И зпълнение на практически задачи

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен кабинет, учебни работилници, учебно-производствени бази
на фирми
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира теоретични знания, свързани с подготовката и организацията на работата с повдигателни съоръжения
За средство 2:
· Е фективно организира работното си място при изпълнение на практическата задача
· И зпълнява точно, вярно и прецизно поставените му задачи

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 13
Наименование на единицата: Подемно-транспортна техника с електрозадвижване
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Монтьор на подемно-транспортна техника
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 13.1:

Обяснява характеристиките на хидравличните и пневматичните системи

Знания

· О
 писва структурата на хидравлични и пневматични системи
· О писва начина на действие на елементи и възли от хидравличните
системи
· О писва величини, мерни единици, свързани с хидравличните системи
· И зрежда изисквания за безопасна експлоатация на хидравлични
системи

Умения

· О
 бяснява изискванията при свързването на елементите в хидравлични системи
· О бяснява действието на хидравлични системи
· О бяснява измерването на величини в хидравлични системи

Компетентности

· С
 пособен е да обясни начина на действие на хидравлични системи
при спазване на изискванията за безопасна експлоатация

Резултат от учене 13.2:

Обяснява приложението на хидравличните и пневматичните системи

Знания

· О
 писва видове хидравлични елементи и действието им
· Познава принципа на действие на различни видове хидравлични
елементи
· О писва приложение на различни видове хидравлични елементи
· Разпознава различни елементи на хидравличните системи
· Познава условни знаци и правила за изобразяване на хидравличните
схеми

Умения

· О
 бяснява предимства и недостатъци на различни видове хидравлични
елементи
· Разчита схеми на хидравлични системи

Компетентности

· С
 пособен е изчерпателно да обясни по схема структурата и действието
на хидравлични системи
· С пособен е в детайли да провери правилното функциониране на
хидравлични и пневматични системи
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Резултат от учене 13.3:

Характеризира двигателите с вътрешно горене (ДВГ) за подемнотранспортната техника

Знания

·
·
·
·
·
·
·
·

 ефинира основните понятия и показатели на ДВГ
Д
Дефинира видовете ДВГ в ПТТ
О писва характеристиките на различни видове ДВГ за ПТТ
Описва характеристиките на основните механизми на ДВГ (газоразпределителен механизъм (ГРМ) и коляно-мотовилков механизъм (КММ)
О писва характеристиките на основните системи на ДВГ (мазилна,
охладителна, горивна, пускова, запалителна)
Дефинира условията на работа и изискванията към частите на основните механизми и системи на ДВГ
И зрежда свойствата на конструктивните материали
О писва общото устройство на усъвършенствани системи на ДВГ

Умения

· И
 зобразява и разчита индикаторни и кръгови диаграми на ДВГ
· Разчита схеми и чертежи на основните механизми и системи на ДВГ
· Разпознава различни видове ДВГ и техните основни механизми и
системи
· И дентифицира частите на основните механизми и системи на ДВГ
· В ладее професионалната терминология

Компетентности

· С
 равнява действителните процеси при четиритактови и двутактови,
при бензинови и дизелови ДВГ
· С равнява предимствата и недостатъците на видовете ДВГ за ПТТ
· Н амира самостоятелно необходимата информация в специфична
техническа документация, фирмена и справочна литература и електронни бази данни за различни ДВГ

Резултат от учене 13.4:

Характеризира силовото предаване на подемно-транспортната техника
с електрозадвижване

Знания

·
·
·
·

Умения

· Р
 азчита схеми и чертежи на основните видове и конструкции ПТТ
· Разчита схеми и чертежи на силово предаване
· О бяснява действието на съединител, предавателна и разпределителна кутия, карданно и гравно предаване, диференциал, полувалове,
крайно предаване
· С леди тенденциите за усъвършенстване на силовото предаване
· В ладее професионалната терминология

Компетентности

· С
 пособен е да направи сравнение на предимствата и недостатъците
на видовете ПТТ и силовото є предаване
· С пособен е самостоятелно да намира необходимата информация в
специфична техническа документация, фирмена и справочна литература и електронни бази данни за различни видове ПТТ и силовото
є предаване

Резултат от учене 13.5:

Характеризира ходовата част на подемно-транспортната техника с
електрозадвижване

Знания

· Д
 ефинира ходовата част на ПТТ
· О писва характеристиките на рама, каросерия, преден и заден мост,
окачване, колела и гуми на ПТТ
· И зрежда материали за изработване на основни детайли на ходовата
част на ПТТ
· Дефинира натоварванията на ходовата част и монтажните ъгли

Умения

· Р
 азчита схеми и чертежи на ходова част на ПТТ
· О бяснява действието на рама, каросерия, преден и заден мост, окачване, колела и гуми
· С леди тенденциите за усъвършенстване на ходовата част и новите
технологии и дизайн на елементите є
· В ладее професионалната терминология

 писва класификацията на ПТТ
О
О писва характеристиките на основните видове и конструкции ПТТ
О писва конструктивните особености на силовото предаване на ПТТ
Дефинира съединител, предавателна и разпределителна кутия, карданно и гравно предаване, диференциал, полувалове, крайно предаване
· Н азовава материали за изработване на основните части на силовото
предаване
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· С
 пособен е да извърши сравнение на предимствата и недостатъците
на видовете ходова част на ПТТ
· С пособен е самостоятелно да намира необходимата информация в
специфична техническа документация, фирмена и справочна литература и електронни бази данни за ходовата част на ПТТ
Резултат от учене 13.6:
Идентифицира системи за управление на подемно-транспортната техника с електрозадвижване
Знания
· Дефинира системите за управление на ПТТ
· О писва характеристиките на частите на спирачната и на кормилната
система
· И зрежда материали за изработване на основни части на системите
за управление на АТТ
Умения
· Разчита схеми и чертежи на системите за управление на ПТТ
· О бяснява действието на спирачната и на кормилната система
· С равнява предимствата и недостатъците на видовете спирачни и
кормилни механизми и задвижване
· С леди тенденциите за усъвършенстване на системите за управление
на ПТТ
· В ладее професионалната терминология
Компетентности
· С пособен е да извърши сравнение на предимствата и недостатъците
на видовете системи за управление на ПТТ
· С пособен е самостоятелно да намира необходимата информация в
специфична техническа документация, фирмена и справочна литература и електронни бази данни за системите за управление на ПТТ
Резултат от учене 13.7:
Характеризира електродвигателите и другите видове електрообзавеждане на подемно-транспортната техника с електрозадвижване
Знания
· Дефинира електрообзавеждането на ПТТ
· Разпознава различните видове електрообзавеждане и неговите елементи
· О писва характеристиките на осветителната и сигналната система, на
контролно-измервателни и допълнителни уреди на ПТТ
· О бяснява изисквания при свързването на елементите в отделните
системите от електрообзавеждането на ПТТ
· Познава основните електрически величини в системите от електрообзавеждането на ПТТ
Умения
· Разчита схеми на електрообзавеждане на ПТТ
· С равнява предимствата и недостатъците на видовете осветителна и
сигнална система, контролно-измервателни и допълнителни уреди
· И змерва електрически величини в системите от електрообзавеждането на ПТТ
· С леди тенденциите за усъвършенстване на електрообзавеждането
на ПТТ
· В ладее професионалната терминология
Компетентности
· С пособен е да извърши сравнение на предимствата и недостатъците
на видовете електрообзавеждане на ПТТ
· С пособен е самостоятелно да намира необходимата информация в
специфична техническа документация, фирмена и справочна литература и електронни бази данни за електрообзавеждането на ПТТ
Средства за оценяване:
Средство 1:
· П исмено изпитване
Средство 2:
· И зпълнение на практическо задание
Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен кабинет и/или оборудвана учебна работилница, и/или осигурено работно място в реална работна среда (предприятие, сервиз,
работна площадка/обект)
· С хеми, чертежи, каталози, справочна и фирмена литература
Критерии за оценяване:
За средство 1:
Теория:
· Дефинира основни теоретични понятия за структурата и действието
на хидравличните системи и елементи на ПТТ
· В ладее основни теоретични познания за предназначение, устройство,
принцип на действие и конструктивни особености на ПТТ и нейните
ДВГ
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За средство 2:
Практика:
· Вярно, точно и мотивирано са определени действията, които следва
да се предприемат за разрешаване на описания проблем в зададения
казус/сценарий/практическа задача за ПТТ

ЕРУ 14
Наименование на единицата: Техническо обслужване на подемно-транспортна техника с електрозадвижване
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Монтьор на подемно-транспортна техника
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 14.1:

Обезопасява работното място

Знания

· И
 зброява правилата за здравословни и безопасни условия на труд
· И звършва външен оглед на подемно-транспортна техника с електрозадвижване и на работното място
· Изброява нормативни документи, регламентиращи извършваната работа
· О писва характеристиките на инструменти и контролно-измервателни
прибори
· О писва реда за работа с инструменти и контролно-измервателни уреди
· Познава ръководство за експлоатация и техническо обслужване на
подемно-транспортна техника, с която работи
· О писва правила за електро- и пожарна безопасност
· И зброява мерки за предотвратяване въздействието на опасни и вредни
производствени фактори
· И зброява необходимата техническа документация за отчитане на
извършената работа при техническото обслужване

Умения

· И
 збира средства за обезопасяване на работното място
· Подбира инструменти и приспособления за техническото обслужване
на подемно-транспортна техника с електрозадвижване
· Почиства подемно-транспортна техника с електрозадвижване
· И зползва експлоатационна документация
· Подготвя контролно-измервателни прибори, механичен, пневматичен,
електрически шлосерски и монтажен инструмент
· Подготвя подемно-транспортна техника за безопасно извършване на
ремонтните работи
· Попълва техническа документация за извършване на техническо
обслужване
· И зползва средства за индивидуална защита при изпълнение на работата и при възникване на аварийни ситуации

Компетентности

· О
 сигурява изискванията за безопасно и качествено извършване на
техническо обслужване на подемно-транспортна техника с електрозадвижване

Резултат от учене 14.2:

Извършва техническо обслужване на подемно-транспортна техника с
електрозадвижване

Знания

· И
 зброява методите за извършване на техническото обслужване на
подемно-транспортна техника с електрозадвижване
· Посочва инструкции и указания, предоставени от фирмата производител, относно периода и съдържанието на техническото обслужване
· О писва операции по техническо обслужване на подемно-транспортна
техника с електрозадвижване
· И зброява мерки за предотвратяване въздействието на опасни и вредни
производствени фактори
· Изброява действия за оказване на първа помощ при аварии и злополуки

Умения

· С
 пазва инструкции за техническо обслужване на подемно-транспортна
техника с електрозадвижване
· И звършва контрол на техническото състояние на възли и механизми
от механично, хидравлично и електрическо оборудване на подемнотранспортна техника от пристанищна механизация
· С пазва последователността на операциите по техническото обслужване на подемно-транспортна техника с електрозадвижване
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· О
 тстранява неизправности, препятстващи нормалната работа на
подемно-транспортната техника
· И звършва почистване на бързоизносващи се части
· С мазва бързоизносващи се части
· Подменя смазочни материали и експлоатационни течности
· Попълва отчетна техническа документация за извършената работа
при техническото обслужване
· И зползва средства за индивидуална защита при изпълнение на работата и при възникване на аварийни ситуации
Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно или в екип да извърши прецизно и последователно операциите по техническо обслужване на подемнотранспортна техника с електрозадвижване

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмено изпитване
Средство 2:
· И зпълнение на практически задачи

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването
· Учебен кабинет, учебни работилници, учебно-производствени бази
на фирми
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Дефинира основни понятия, свързани с подготовката и организа
цията за работа
За средство 2:
· Е фективно организира работното си място при изпълнение на практическата задача
· И зпълнява точно, вярно и прецизно поставените му задачи

ЕРУ 15
Наименование на единицата: Ремонт на подемно-транспортна техника с електрозадвижване
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Монтьор на подемно-транспортна техника
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 15.1:

Обезопасява мястото за диагностика и ремонт на подемно-транспортна
техника с електрозадвижване

Знания

· И
 зброява нормативни документи, регламентиращи извършваната работа
· О писва характеристиките на инструменти и контролно-измервателни
прибори
· О писва реда за работа с инструменти и контролно-измервателни уреди
· Познава ръководство за експлоатация и техническо обслужване на
подемно-транспортна техника, с която работи
· О писва правила за електро- и пожарна безопасност
· И зброява мерки за предотвратяване въздействието на опасни и вредни
производствени фактори
· Подготвя за попълване необходимата техническа документация за
извършената работа при ремонтните дейности

Умения

· И
 зползва експлоатационна документация
· Подготвя контролно-измервателни прибори, механичен, пневматичен,
електрически шлосерски и монтажен инструмент
· Подготвя подемно-транспортна техника за безопасно извършване на
ремонтните работи
· Попълва техническа документация за извършване на ремонтните
дейности
· И зползва средства за индивидуална защита при изпълнение на работата и при възникване на аварийни ситуации

Компетентности

· С
 пазва изискванията за безопасно и качествено извършване на ремонтни работи по подемно-транспортна техника, монтирана на пътни
транспортни средства

Резултат от учене 15.2:

Извършва ремонт на подемно-транспортна техника с електрозадвижване
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Знания

· О
 писва характеристиките на инструменти и контролно-измервателни
уреди
· О писва реда за работа с инструменти и контролно-измервателни уреди
· О писва методи за откриване на неизправности в механично, хидрав
лично и електрическо оборудване на подемно-транспортна техника,
монтирана на пътни транспортни средства
· И зброява реда за изпълнение на работата при спазване на технологията и изискванията за качество
· Познава ръководство за експлоатация и техническо обслужване на
подемно-транспортна техника, с която работи
· И зрежда основни изисквания за безопасна експлоатация на подемнотранспортна техника с електрозадвижване

Умения

· И
 зползва техническа и експлоатационна документация
· О тстранява неизправности, препятстващи нормалната работа на
подемно-транспортната техника с електрозадвижване
· И звършва демонтаж/монтаж на възли и механизми от механично,
хидравлично и електрическо оборудване на подемно-транспортна
техника с електрозадвижване
· И звършва манипулации с възли и механизми със сменени отделни
детайли
· Попълва отчетна техническа документация за извършената работа
при ремонтните дейности
· И зползва средства за индивидуална защита при изпълнение на работата и при възникване на аварийни ситуации

Компетентности

· И
 звършва безопасно и качествено ремонтни работи за привеждане на
подемно-транспортната техника с електрозадвижване в съответствие
със съществените изисквания към продуктите

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмено изпитване
Средство 2:
· И зпълнение на практически задачи

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен кабинет, учебни работилници, учебно-производствени бази
на фирми
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Дефинира основни понятия, свързани с подготовката и организацията за работа
За средство 2:
· Е фективно организира работното си място при изпълнение на практическата задача
· И зпълнява точно, вярно и прецизно поставените му задачи

ЕРУ 16
Наименование на единицата: Експлоатация на подемно-транспортната техника с електрозадвижване
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Монтьор на подемно-транспортна техника
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 16.1:

Извършва дейности по подготовка за управление на подемно-транспортна техника с електрозадвижване

Знания

· П
 ознава ръководство за експлоатация и техническо обслужване на
подемно-транспортна техника, с която работи
· И зброява видове товари и изисквания за безопасно транспортиране
· И зброява видове товарозахватни приспособления и изисквания за
безопасно използване
· И зрежда основни изисквания за безопасна експлоатация на подемнотранспортна техника
· О писва производствена инструкция и инструкции по охрана на труда
· О писва правила за електро- и пожарна безопасност
· И зброява мерки за предотвратяване въздействието на опасни и вредни
производствени фактори
· Изброява действия за оказване на първа помощ при аварии и злополуки
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Умения

· П
 реценява съответствието на работната зона с изискванията за безопасна работа, посочени в производствената инструкция и другите
нормативни документи
· Проверява правоспособността на прикачвачите
· С ъгласува схемата за окачване на товара и знаците за взаимодействие
· Проверява годността на товара и товарозахватното приспособление
Компетентности
· И звършва безопасно управление на подемно-транспортната техника
с електрозадвижване при изпълнение на работата
Резултат от учене 16.2:
Извършва експлоатация на подемно-транспортна техника с електрозадвижване
Знания
· Дефинира основни понятия и задачи на техническата механика
· О писва видове сили и елементите им
· О писва пространствена система сили и условия за равновесие
· О писва опори и опорни реакции, център на тежестта на материално
тяло, триене
· О писва безопасното транспортиране на различни видове товари
· И зброява видове товарозахватни приспособления и изисквания за
безопасно използване
· И зрежда основни изисквания за безопасна експлоатация на подемнотранспортна техника
· О писва производствена инструкция и инструкции по охрана на труда
· О писва правила за електро- и пожарна безопасност
· И зброява мерки за предотвратяване въздействието на опасни и вредни
производствени фактори
· Изброява действия за оказване на първа помощ при аварии и злополуки
Умения
· О пределя сили и елементите им, приложени към материално тяло
· О пределя равновесното състояние на материално тяло
· Управлява подемно-транспортна техника с електрозадвижване в
съответствие с производствената инструкция
· С леди за изменение на експлоатационните параметри по време на
работа с подемно-транспортната техника
· Проверява подемно-транспортна техника с електрозадвижване след
приключване на работа в съответствие с производствената инструкция
· Попълва отчетна нормативна документация за извършената работа
Компетентности
· С пособен е да управлява безопасно и безаварийно подемно-транспортна
техника с електрозадвижване съгласно производствената инструкция.
· В състояние е правилно да определи приложената система сили и
условията за равновесие при преместване на материално тяло
Средства за оценяване:
Средство 1:
· П исмено изпитване
Средство 2:
· И зпълнение на практически задачи
Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен кабинет, учебни работилници, учебно-производствени бази
на фирми
Критерии за оценяване:
За средство 1:
· Дефинира основни понятия, свързани с подготовката и организацията за работа
За средство 2:
· Е фективно организира работното си място при изпълнение на практическата задача
· И зпълнява точно, вярно и прецизно поставените му задачи

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Пристанищна механизация“– втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 17
Наименование на единицата: Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства от пристанищна механизация
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Монтьор на подемно-транспортна техника
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3
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Резултат от учене 17.1:

Обяснява характеристиките на хидравличните и пневматичните системи

Знания

· О
 писва структурата на хидравлични и пневматични системи
· О писва начина на действие на елементи и възли от хидравличните
системи
· О писва величини, мерни единици, свързани с хидравличните системи
· И зрежда изисквания за безопасна експлоатация на хидравлични
системи

Умения

· О
 бяснява изискванията при свързването на елементите в хидравлични системи
· О бяснява действието на хидравлични системи
· О бяснява измерването на величини в хидравлични системи

Компетентности

· С
 пособен е да обясни начина на действие на хидравлични системи
при спазване на изискванията за безопасна експлоатация

Резултат от учене 17.2:

Обяснява приложението на хидравличните и пневматичните системи

Знания

· О
 писва видове хидравлични елементи и действието им
· Познава принципа на действие на различни видове хидравлични
елементи
· О писва приложение на различни видове хидравлични елементи
· Разпознава различни елементи на хидравличните системи
· Познава условни знаци и правила за изобразяване на хидравличните
схеми

Умения

· О
 бяснява предимства и недостатъци на различни видове хидравлични
елементи
· Разчита схеми на хидравлични системи

Компетентности

· С
 пособен е изчерпателно да обясни по схема структурата и действието
на хидравлични системи
· С пособен е в детайли да провери правилното функциониране на
хидравлични и пневматични системи

Резултат от учене 17.3:

Характеризира двигатели с вътрешно горене (ДВГ) за подемно-транспортна техника от пристанищна механизация

Знания

·
·
·
·
·
·
·
·

 ефинира основните понятия и показатели на ДВГ
Д
Дефинира видовете ДВГ в ПТТ
О писва характеристиките на различни видове ДВГ за ПТТ
Описва характеристиките на основните механизми на ДВГ (газоразпределителен механизъм (ГРМ) и коляно-мотовилков механизъм (КММ)
О писва характеристиките на основните системи на ДВГ (мазилна,
охладителна, горивна, пускова, запалителна)
Дефинира условията на работа и изискванията към частите на основните механизми и системи на ДВГ
И зрежда свойствата на конструктивните материали
О писва общото устройство на усъвършенствани системи на ДВГ

Умения

· И
 зобразява и разчита индикаторни и кръгови диаграми на ДВГ
· Разчита схеми и чертежи на основните механизми и системи на ДВГ
· Разпознава различни видове ДВГ и техните основни механизми и
системи
· И дентифицира частите на основните механизми и системи на ДВГ
· В ладее професионалната терминология

Компетентности

· С
 равнява действителните процеси при четиритактови и двутактови,
при бензинови и дизелови ДВГ
· С равнява предимствата и недостатъците на видовете ДВГ за ПТТ
· Н амира самостоятелно необходимата информация в специфична
техническа документация, фирмена и справочна литература и електронни бази данни за различни ДВГ

Резултат от учене 17.4:

Характеризира силовото предаване на подемно-транспортната техника
от пристанищна механизация

Знания

·
·
·
·

 писва класификацията на ПТТ
О
О писва характеристиките на основните видове и конструкции ПТТ
О писва конструктивните особености на силовото предаване на ПТТ
Дефинира съединител, предавателна и разпределителна кутия, карданно и гравно предаване, диференциал, полувалове, крайно предаване
· Н азовава материали за изработване на основните части на силовото
предаване
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Умения

· Р
 азчита схеми и чертежи на основните видове и конструкции ПТТ
· Разчита схеми и чертежи на силово предаване
· О бяснява действието на съединител, предавателна и разпределителна кутия, карданно и гравно предаване, диференциал, полувалове,
крайно предаване
· С леди тенденциите за усъвършенстване на силовото предаване
· В ладее професионалната терминология

Компетентности

· С
 пособен е да направи сравнение на предимствата и недостатъците
на видовете ПТТ и силовото є предаване
· С пособен е самостоятелно да намира необходимата информация в
специфична техническа документация, фирмена и справочна литература и електронни бази данни за различни видове ПТТ и силовото
є предаване

Резултат от учене 17.5:

Характеризира ходовата част на подемно-транспортната техника от
пристанищна механизация

Знания

· Д
 ефинира ходовата част на ПТТ
· О писва характеристиките на рама, каросерия, преден и заден мост,
окачване, колела и гуми на ПТТ
· И зрежда материали за изработване на основни детайли на ходовата
част на ПТТ
· Дефинира натоварванията на ходовата част и монтажните ъгли

Умения

· Р
 азчита схеми и чертежи на ходова част на ПТТ
· О бяснява действието на рама, каросерия, преден и заден мост, окачване, колела и гуми
· С леди тенденциите за усъвършенстване на ходовата част и новите
технологии и дизайн на елементите є
· В ладее професионалната терминология

Компетентности

· С
 пособен е да извърши сравнение на предимствата и недостатъците
на видовете ходова част на ПТТ
· С пособен е самостоятелно да намира необходимата информация в
специфична техническа документация, фирмена и справочна литература и електронни бази данни за ходовата част на ПТТ

Резултат от учене 17.6:

Идентифицира системи за управление на подемно-транспортната техника от пристанищна механизация

Знания

· Д
 ефинира системите за управление на ПТТ
· О писва характеристиките на частите на спирачната и на кормилната
система
· И зрежда материали за изработване на основни части на системите
за управление на ПТТ

Умения

· Р
 азчита схеми и чертежи на системите за управление на ПТТ
· О бяснява действието на спирачната и на кормилната система
· С равнява предимствата и недостатъците на видовете спирачни и
кормилни механизми и задвижване
· С леди тенденциите за усъвършенстване на системите за управление
на ПТТ
· В ладее професионалната терминология

Компетентности

· С
 пособен е да извърши сравнение на предимствата и недостатъците
на видовете системи за управление на ПТТ
· С пособен е самостоятелно да намира необходимата информация в
специфична техническа документация, фирмена и справочна литература и електронни бази данни за системите за управление на ПТТ

Резултат от учене 17.7:

Характеризира електродвигателите и други видове електрообзавеждане
на подемно-транспортната техника от пристанищна механизация

Знания

· Д
 ефинира електрообзавеждането на ПТТ
· Разпознава различните видове електрообзавеждане и неговите елементи
· О писва характеристиките на осветителната и сигналната система, на
контролно-измервателни и допълнителни уреди на ПТТ
· О бяснява изисквания при свързването на елементите в отделните
системи от електрообзавеждането на ПТТ
· Познава основните електрически величини в системите от електрообзавеждането на ПТТ
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Умения

· Р
 азчита схеми на електрообзавеждане на ПТТ
· С равнява предимствата и недостатъците на видовете осветителна и
сигнална система, контролно-измервателни и допълнителни уреди
· И змерва електрически величини в системите от електрообзавеждането на ПТТ
· С леди тенденциите за усъвършенстване на електрообзавеждането
на ПТТ
· В ладее професионалната терминология

Компетентности

· С
 пособен е да извърши сравнение на предимствата и недостатъците
на видовете електрообзавеждане на ПТТ
· С пособен е самостоятелно да намира необходимата информация в
специфична техническа документация, фирмена и справочна литература и електронни бази данни за електрообзавеждането на ПТТ

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмено изпитване
Средство 2:
· И зпълнение на практическо задание

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен кабинет и/или оборудвана учебна работилница, и/или осигурено работно място в реална работна среда (предприятие, сервиз,
работна площадка/обект)
· С хеми, чертежи, каталози, справочна и фирмена литература
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Теория:
· Дефинира основни теоретични понятия за структурата и действието
на хидравличните системи и елементи на ПТТ
· В ладее основни теоретични познания за предназначение, устройство,
принцип на действие и конструктивни особености на ПТТ и нейните
ДВГ
За средство 2:
Практика:
· Вярно, точно и мотивирано са определени действията, които следва
да се предприемат за разрешаване на описания проблем в зададения
казус/сценарий/практическа задача за ПТТ

ЕРУ 18
Наименование на единицата: Техническо обслужване на подемно-транспортна техника от пристанищна механизация
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Монтьор на подемно-транспортна техника
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 18.1:

Извършва дейности по подготовка на подемно-транспортна техника от
пристанищна механизация за техническо обслужване

Знания

· И
 зброява нормативни документи, регламентиращи извършваната работа
· О писва характеристиките на инструменти и контролно-измервателни
уреди
· О писва реда за работа с инструменти и контролно-измервателни уреди
· Познава ръководство за експлоатация и техническо обслужване на
подемно-транспортна техника, с която работи
· О писва правила за електро- и пожарна безопасност
· И зброява мерки за предотвратяване въздействието на опасни и вредни
производствени фактори
· И зброява техническа документация за отчитане на извършената
работа при техническото обслужване

Умения

· И
 зползва експлоатационна документация
· Подготвя контролно-измервателни прибори, механичен, пневматичен,
електрически шлосерски и монтажен инструмент
· Подготвя подемно-транспортна техника за извършване на ремонтните работи

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

· П
 опълва техническа документация за извършване на техническо
обслужване
· И зползва средства за индивидуална защита при изпълнение на работата и при възникване на аварийни ситуации
Компетентности

· О
 сигурява изискванията за безопасно и качествено извършване на
техническо обслужване на подемно-транспортна техника с електрозадвижване

Резултат от учене 18.2:

Извършва техническо обслужване на подемно-транспортна техника от
пристанищна механизация

Знания

· О
 писва характеристиките на инструменти и контролно-измервателни
уреди
· О писва реда за работа с инструменти и контролно-измервателни уреди
· О писва методи и начини за контрол на техническото състояние на
механично, хидравлично и електрическо оборудване на подемнотранспортната техника
· И зброява реда за изпълнение на работата при спазване на технологията и изискванията за качество
· Познава ръководство за експлоатация и техническо обслужване на
подемно-транспортна техника, с която работи
· И зрежда основни изисквания за безопасна експлоатация на подемнотранспортна техника

Умения

· И
 зползва техническа и експлоатационна документация
· И звършва контрол на техническото състояние на възли и механизми
от механично, хидравлично и електрическо оборудване на подемнотранспортна техника от пристанищна механизация
· О пределя причини и отстранява неизправности, препятстващи нормалната работа на подемно-транспортната техника
· И звършва почистване, смазване на бързоизносващи се части, подмяна
на смазочни материали и експлоатационни течности
· Попълва отчетната техническа документация за извършената работа
при техническото обслужване
· И зползва средства за индивидуална защита при изпълнение на работата и при възникване на аварийни ситуации

Компетентности

· С
 амостоятелно и в екип извършва безопасно и качествено техническо
обслужване на подемно-транспортната техника в съответствие със
съществените изисквания към продуктите

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмено изпитване
Средство 2:
· И зпълнение на практически задачи

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
 еория:
Т
· Учебен кабинет, експлоатационна документация, компютърна техника
За средство 2:
Практика:
· Учебна работилница, учебен полигон, ПТТ
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира основни понятия, свързани с подготовката и организацията на техническото обслужване
За средство 2:
· Е фективно организира работното си място при изпълнение на практическата задача
· И зпълнява точно, вярно и прецизно поставените му задачи

ЕРУ 19
Наименование на единицата: Ремонт на подемно-транспортна техника от пристанищна механизация
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Монтьор на подемно-транспортна техника
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3
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Резултат от учене 19.1:

Извършва дейности по подготовка на подемно-транспортна техника
от пристанищна механизация за ремонтни дейности

Знания

· И
 зброява нормативни документи, регламентиращи извършваната работа
· О писва характеристиките на инструменти и контролно-измервателни
уреди
· О писва реда за работа с инструменти и контролно-измервателни уреди
· Познава ръководство за експлоатация и техническо обслужване на
подемно-транспортната техника, с която работи
· О писва правила за електро- и пожарна безопасност
· И зброява мерки за предотвратяване въздействието на опасни и вредни
производствени фактори
· Подготвя за попълване техническа документация за извършената
работа при ремонтните дейности

Умения

· И
 зползва експлоатационна документация
· Подготвя контролно-измервателни прибори, механичен, пневматичен,
електрически шлосерски и монтажен инструмент
· Подготвя подемно-транспортна техника за безопасно извършване на
ремонтните работи
· Попълва техническата документация за извършване на ремонтните
дейности
· И зползва средства за индивидуална защита при изпълнение на работата и при възникване на аварийни ситуации

Компетентности

· С
 пазва изискванията за безопасно и качествено извършване на
подготовка за ремонтни работи по подемно-транспортна техника от
пристанищна механизация

Резултат от учене 19.2:

Извършва ремонт на подемно-транспортна техника от пристанищна
механизация

Знания

· О
 писва характеристиките на инструменти и контролно-измервателни
уреди
· О писва реда за работа с инструменти и контролно-измервателни уреди
· О писва методи за откриване на неизправности в механично, хидравлично и електрическо оборудване на подемно-транспортна техника
от пристанищна механизация
· И зброява реда за изпълнение на работата при спазване на технологията и изискванията за качество
· Познава ръководство за експлоатация и техническо обслужване на
подемно-транспортна техника, с която работи
· И зрежда основни изисквания за безопасна експлоатация на подемнотранспортна техника

Умения

· И
 зползва техническа и експлоатационна документация
· О тстранява неизправности, препятстващи нормалната работа на
подемно-транспортната техника
· И звършва демонтаж/монтаж на възли и механизми от механично,
хидравлично и електрическо оборудване на подемно-транспортна
техника от пристанищна механизация
· И звършва манипулации на възли и механизми със сменени отделни
детайли
· Попълва отчетна техническа документация за извършената работа
при ремонтните дейности
· И зползва средства за индивидуална защита при изпълнение на работата и при възникване на аварийни ситуации

Компетентности

· И
 звършва безопасно и качествено ремонтни работи за привеждане
на подемно-транспортната техника в съответствие със съществените
изисквания към продуктите

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмено изпитване
Средство 2:
· И зпълнение на практически задачи

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
Теория:
· Учебен кабинет, експлоатационна документация, компютърна техника
За средство 2:
Практика:
· Учебна работилница, учебен полигон, ПТТ
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За средство 1:
· Демонстрира теоретични знания за основни понятия, свързани с
подготовката и организацията на ремонта
За средство 2:
· Е фективно организира работното си място при изпълнение на практическата задача
· И зпълнява точно, вярно и прецизно поставените му задачи

ЕРУ 20
Наименование на единицата: Експлоатация на подемно-транспортна техника от пристанищна механизация
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Монтьор на подемно-транспортна техника
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 20.1:

Извършва дейности по подготовка на подемно-транспортна техника
за експлоатация

Знания

· П
 ознава ръководството за експлоатация и техническо обслужване на
подемно-транспортна техника, с която работи
· Изброява изискванията за безопасно транспортиране на видове товари
· И зброява изисквания за безопасно използване на различни товарозахватни приспособления
· И зрежда основни изисквания за безопасна експлоатация на подемнотранспортна техника
· О писва производствена инструкция и инструкции по охрана на труда
· О писва правила за електро- и пожарна безопасност
· И зброява мерки за предотвратяване въздействието на опасни и вредни
производствени фактори
· Изброява действия за оказване на първа помощ при аварии и злополуки

Умения

· П
 реценява съответствието на работната зона с изискванията за безопасна работа, посочени в производствената инструкция и другите
нормативни документи
· Проверява правоспособността на прикачвачите
· С ъгласува схемата за окачване на товара и знаците за взаимодействие
· Преценява годността на товара и товарозахватното приспособление

Компетентности

· С
 пазва изискванията за безопасно и безаварийно управление на
подемно-транспортна техника от пристанищна механизация при
изпълнение на работата

Резултат от учене 20.2:

Извършва експлоатация на подемно-транспортна техника от пристанищна механизация

Знания

· О
 писва технология на работа с подемно-транспортна техника
· Посочва начини за управление на подемно-транспортна техника от
пристанищна механизация
· Н азовава експлоатационни параметри по време на работа с подемнотранспортната техника от пристанищна механизация

Умения

· У
 правлява подемно-транспортна техника от пристанищна механизация в съответствие с производствената инструкция
· С леди за изменение на експлоатационните параметри по време на
работа с подемно-транспортната техника от пристанищна механизация
· Установява подемно-транспортна техника от пристанищна механизация след приключване на работа в съответствие с производствената
инструкция
· Попълва отчетна нормативна документация за извършената работа

Компетентности

· У
 правлява безопасно и безаварийно подемно-транспортна техника
от пристанищна механизация

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмено изпитване
Средство 2:
· И зпълнение на практически задачи
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Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
· Теория: Учебен кабинет, експлоатационна документация, компютърна
техника
За средство 2:
· Практика: Учебна работилница, учебен полигон, ПТТ
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира теоретични знания и основни понятия, свързани с подготовката и организацията на работа при експлоатация
За средство 2:
· Е фективно организира работното си място при изпълнение на практическата задача
· И зпълнява точно, вярно и прецизно поставените му задачи

4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се провежда в учебни кабинети, обособени за всеки предмет
или за няколко предмета в зависимост от
възможностите на обучаващата институция.
Препоръчва се обзавеждането на учебни кабинети по следните предмети: здравословни
и безопасни условия на труд; техническо
чертане; техническа механика и материалознание; електротехника, електроника и
електрообзавеждане на подемно-транспортна
техника; подемно-транспортна техника и товароподемни механизми.
4.1.1. Основно оборудване: учебни маси,
столове, учебна дъска, платно за прожектиране,
технически средства и аудио-визуална техника.
4.1.2. Учебни пособия: съобразно учебното
съдържание по съответния предмет – табла;
схеми; каталози; инструкции; справочници;
технически паспорти; видеофилми; програмни
продукти; макети; реални образци на елементи и възли от подемно-транспортна техника,
фирмени материали за новости в подемнотранспортна техника.
4.2. Учебни работилници
В у чебните работилници се провеж да
обучението по учебна практика. Необходимо
е да отговарят на нормативните изисквания
за практическо обучение по: общопрофесионални умения, товароподемни механизми,
а вт о т ра нспор т на т ех н и к а, обсл у ж ва не и
ремонт на подемно-транспортна техника.
Учебните работилници трябва да разполагат с
работни места за всички обучавани и едно за
обучаващия. Работното място на обучавания
трябва да е в съответствие с нормативите
за извършване на съответната дейност и с
методическите изисквания.
Работилниците да са снабдени с оборудване и учебни помагала съобразно учебното
съдържание на съответната учебна практика:
4.2.1. Оборудване: инструменти, у реди,
приспособления, стендове, агрегати, необходими за изпълнение на трудовите дейности;
работни маси; столове (пейки) за обучаваните
по време на инструктажите; металорежещи
и металообработващи машини; повдигателни
съоръжения; противопожарни средства.

4.2.2. Учебни пособия: елементи и възли от
подемно-транспортна техника, макети, табла,
схеми, каталози, инструкции, справочници,
технически паспорти, компютърна техника
с лицензирано програмно осигуряване и др.
При практическото обучение се използват
конструкционно-ремонтни и експлоатационни
материали, които е необходимо да се съхраняват в съответна складова база: за резервни
части, за инструменти, за горивно-смазочни
материа ли и дру ги, оборудвана съгласно
изискв анията за безопасност.
Организирането и провеждането на практическото обучение може да се извършват и в
учебно-производствени бази на фирми, чиято
дейност съответства на учебното съдържание
съгласно предвидените в ЗПОО възможности.
4.3. Машинен парк и учебен полигон
За правилно и безопасно провеждане на
учебната практика по технология на работа с
подемно-транспортна техника е необходимо
обучаващата институция да разполага с учебен полигон и подемно-транспортна техника
съобразно специалността, по която обучава,
и изискванията на съответните наредби, посочени в т. 2 „Описание на професията“, за
придобиване на правоспособности за управление на товароподемни кранове, подвижни
работни площадки, електрокари и мотокари.
Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответните
категории да се провежда от център съгласно
изискванията на Наредба № 37 от 2002 г. за
условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за
управление на МПС и условията и реда за
издаване на разрешение за тяхното обучение.
Организирането и провеждането на обучението по учебната практика по технология на
работа с подемно-транспортна техника може
да се извършват с машини на фирми съгласно
предвидените в ЗПОО възможности или на
учебния полигон на обучаващата институция.
Организирането и провеждането на обучението по учебната практика по технология на
работа с подемно-транспортна техника може
да се извършват с машини на фирми съгласно
предвидените в ЗПОО възможности или на
учебния полигон на обучаващата институция.
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5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните предмети или модули от общата професионална
подготовка имат лица с висше образование
по съответната специалност.
Професионалната подготовка по професи ята „Монтьор на подемно-т ранспортна
техника“ се извършва от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“, „бакалавър“ по специалности от професионални
направления „Транспорт, корабоплаване и
авиация“, „Машинно инженерство“, „Общо инженерство“, „Материали и материалознание“,
„Електротехника, електроника и автоматика“
от област на висше образование „Технически
науки“ и по специалности от професионални направления „Икономика“ от област на
висше образование „Социални, стопански и
правни науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните
направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г.
(ДВ, бр. 64 от 2002 г.), и съответстващи на
учебните предмети (модули) от задължителната професионална подготовка.
За практическото обучение по придобиваните правоспособности обучаващите трябва
да притежават съответната правоспособност
от същата или по-висока степен.
По изключение преподаватели по практика
за придобиване на правоспособност могат да
бъдат и лица с най-малко средно образование и степен на правоспособност, по-висока
или равна на правоспособността, за която
се провежда обучението, и с професионален
опит не по-малък от 5 години.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения
и компетентности.
6477

НАРЕДБА № 23
от 27 август 2020 г.

за начина за определяне на размера на възнагражденията на ректорите на държавните
висши училища по договорите за управление,
сключени с министъра на образованието и
науката
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и
редът за определяне на размера на възнаграждението за длъжността ректор на държавните
висши училища по договора за управление
по чл. 10, ал. 2, т. 10 от Закона за висшето
образование.
Чл. 2. Средствата за възнагражденията,
изплащани по реда на тази наредба, са за
сметка на бюджетите на висшите училища.
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Раздел ІІ
Елементи на възнаграждението по договора
за управление
Чл. 3. (1) Възнаграждението на ректора
по договора му за управление се състои от
основно месечно възнаграждение и допълнително възнаграждение.
(2) Не може да се получава възнаграждение за изпълняването на длъжността ректор
извън определеното при условията и реда на
тази наредба.
Чл. 4. Размерът на основното възнаграждение се определя в зависимост от средното
основно месечно възнаграждение за академичната длъжност „асистент“ в съответното
висше училище.
Чл. 5. Размерът на допълнителното възнаграждение се определя в зависимост от
степента на изпълнение на заложените в договора за управление цели, задачи и целеви
стойности за предходната година.
Раздел ІІІ
Начин на определяне на възнаграждението
Чл. 6. (1) Основното месечно възнаграждение за първата година след сключване на
договора за управление за ректорите през
първия мандат се определя:
1. в размер 300 на сто от средното основно
месечно възнаграждение за академичната
длъжност „асистент“ в съответното висше
училище – за висшите училища, които имат
през предходната година приходи от обучение
на чуждестранни студенти по чл. 21, ал. 2 и
3 от Закона за висшето образование в размер
над 5 млн. лв.;
2. в размер 250 на сто от средното основно
месечно възнаграждение за академичната
длъжност „асистент“ в съответното висше училище – за всички останали висши училища.
(2) Основното месечно възнаграждение за
втората и следващите години след сключване
на договора за управление за ректорите през
първия мандат, както и за ректорите през
втория последователен мандат на управление,
се определя:
1. в размер 175 на сто от средното основно
месечно възнаграждение за академичната
длъжност „асистент“ в съответното висше
училище – за висшите училища, които имат
през предходната година приходи от обучение
на чуждестранни студенти по чл. 21, ал. 2 и
3 от Закона за висшето образование в размер
над 5 млн. лв.;
2. в размер 125 на сто от средното основно
месечно възнаграждение за академичната
длъжност „асистент“ в съответното висше училище – за всички останали висши училища.
Чл. 7. (1) Общият размер на допълнителното възнаграждение се определя годишно въз
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основа на степента на постигане на заложените
в договора за управление междинни целеви
стойности за изпълнение на политиката за
развитие на висшето училище през предходната година, както следва:
Годишна оценка за постиОбщ размер на
гане на заложените меж- годишното допълдинни целеви стойности за
нително възнаизпълнение на политиката
граждение
на висшето училище
(в лв.)
1

0

2

6 000

3

18 000

4

36 000

(2) При оценка със стойност след десетичната запетая допълнителното възнаграждение се
определя като фиксирана сума за съответната
пълна оценка, към която се добавя стойността
в левове за всяка стотна, както следва:
Стойност на оценката
след десетичната запетая

Размер на годишното допълнително
възнаграждение
(в лв.)

Всяка стотна между
оценка 1 и 2

60

Всяка стотна между
оценка 2 и 3

120

Всяка стотна между
оценка 3 и 4

180

(3) Годишната оценка за изпълнение на
политиката за развитие на висшето училище
се изчислява по формулата:
ГО = (∑ Oi × Ti)/(∑ Ti),
където:
ГО е годишната оценка за изпълнение на
политиката за развитие на висшето училище;
Оi – средноаритметичната оценка от изпълнението на задачите от цел i (получава
се, като сборът от оценките на всички задачи
към съответната цел се раздели на броя им);
Тi – коефициентът на тежест на цел i.
(4) Оценката за изпълнението на всяка
задача се определя като средноаритметична
стойност от оценките за постигане на отделните показатели за изпълнение на задачата.
(5) Отделните показатели за изпълнение
на задачата се оценяват в зависимост от
постигането на междинната целева стойност
на съответния показател с оценка от 1 до 4,
както следва:
оценка 1 – ниско изпълнение (0 % – 10 %
постигането на междинната целева стойност);
оценка 2 – средно изпълнение (11 % – 50 %
постигането на междинната целева стойност);
оценка 3 – високо изпълнение (51 % – 90 %
постигането на междинната целева стойност);
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оцен к а 4 – м ног о вис око изп ъ л нен ие
(91 % – 100 % постигането на междинната
целева стойност).
(6) Показателите, които не са количествено измерими, поради което ал. 5 не може
да бъде приложена, се оценяват с оценка от
1 до 4 в зависимост от предприетите действия
за постигане на показателя.
(7) Междинната целева стойност на всеки от показателите се определя по следната
формула:
1. за първата година след сключване на
договора: МЦС1 = (ЦС – ТС)*0.2;
2. за втората година след сключване на
договора: МЦС2 = (ЦС – ТС)*0.55;
3. за третата година след сключване на
договора: МЦС3 = (ЦС – ТС)*0.9;
4. за четвъртата година след сключване на
договора: МЦС4 = (ЦС – ТС)*1,
където:
МЦС е междинната целева стойност за
показателя за съответната година;
ЦС – целевата стойност на показателя,
утвърдена с политиката за развитие на вис
шето училище;
ТС – текущата стойност на показателя,
утвърдена с политиката за развитие на вис
шето училище.
(8) Размерът на възнаграждението, изчислено по реда на горните алинеи, се закръглява
до втория знак след десетичната запетая.
Чл. 8. (1) В срок до три работни дни след
изтичане на съответната година от сключване на договорите за управление ректорът
представя пред министъра на образованието
и науката ежегодния отчет по чл. 32, ал. 1,
т. 12 от Закона за висшето образование.
(2) В 10-дневен срок от представянето на
отчета министърът на образованието и науката
го приема, като определя годишна оценка за
изпълнение на заложените в договора цели,
задачи и целеви стойности за съответната
година, остойностява я съгласно чл. 7 и уведомява ректора.
(3) В тридневен срок от уведомяването за
поставената оценка ректорът може да представи мотивирано възражение срещу оценяването пред министъра на образованието и
науката, който в петдневен срок се произнася
окончателно по оценката.
Чл. 9. Възнаграждението на назначения
временно изпълняващ длъжността ректор се
определя като фиксиран месечен размер в
заповедта за назначаването му.
Раздел ІV
Ред за изплащане на възнаграждението
Чл. 10. (1) Правото на възнаграждение за
заеманата длъжност ректор възниква от момента на сключване на договора за управление
с министъра на образованието и науката.
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(2) Правото на възнаграждение се прекратява при прекратяване на договора за
управление.
Чл. 11. Основното възнаграждение се изплаща ежемесечно в размера, определен при
условията на чл. 6.
Чл. 12. (1) Допълнителното възнаграждение
се изплаща:
1. от началото на втората година след
сключване на договора за управление – за
ректорите в първи мандат на управление;
2. от началото на първата година след
сключване на договора за управление – за
ректорите във втори последователен мандат
на управление.
(2) Допълнителното възнаграждение се
изплаща след приемането от министъра на
образованието и науката на ежегодния отчет
по чл. 32, ал. 1, т. 12 от Закона за висшето
образование въз основа на годишната оценка
за изпълнение на политиката за развитие на
висшето училище за предходната година – за
ректори в първия мандат за управление, или за
последната година от предходния мандат – за
ректори във втория последователен мандат
на управление.
(3) Определеният по реда на чл. 7 общ
годишен размер на допълнителното възнаграждение се изплаща на части през всеки
месец, като месечният размер е 1/12 от общия
размер на допълнителното възнаграждение.
(4) При прекратяване на договора за управление преди приемането от министъра на
образованието и науката на ежегодния отчет
по чл. 32, ал. 1, т. 12 от Закона за висшето
образование допълнителното възнаграждение
се изплаща пропорционално на периода на
заеманата длъжност ректор.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. За ректорите, чийто мандат е започнал преди влизане в сила на тази наредба,
допълнителното възнаграждение се формира,
като изпълнението на политиката за развитие
започва да се отчита от датата на сключване
на договора за управление с министъра на
образованието и науката.
§ 2. В едномесечен срок от влизане в сила
на наредбата държавните висши училища
привеждат в съответствие с нея вътрешните
си актове, които уреждат възнаграждението
на ректора.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 92, ал. 2 от Закона за висшето образование.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
Красимир Вълчев
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2016 г. за организация на дейностите
в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от
2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г.,
бр. 48 и 82 от 2018 г., бр. 32 и 72 от 2019 г. и
бр. 43 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 3:
„(3) Учебното време в дневна форма на
обучение в класовете от I до III включително
включва и пет дни за проектни и творчески
дейности, в т.ч. и за посещения на културни
институции, за отдих и спорт, за екскурзии, за
екипни проекти в класа, училището или между
училищата, които може да се планират като
последователни в рамките на една седмица
след приключването на учебните занятия по
учебен план или на няколко пъти през двата
учебни срока.“
§ 2. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 5:
„5. установена потребност на учениците от
групата за целодневна организация на учебния
ден по чл. 23, ал. 3.“
§ 3. В чл. 15а, ал. 1 думите „за не повече
от 5 учебни дни за паралелка“ се заменят със
„за учениците от V до XII клас не повече от
5 учебни дни за паралелка, а за учениците от
I до III клас – по реда на чл. 3, ал. 3“.
§ 4. В чл. 17 се създава ал. 3:
„(3) Целодневната организация на учебния
ден предоставя допълнителни условия за взаимодействие и сътрудничество между всички
участници в образователния процес, за екипна
работа с цел развитие на компетентностите
на всеки ученик за успешна личностна реализация и подкрепа за личностното развитие.“
§ 5. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) В срок до 15 септември педагогическият съвет на училището приема и
директорът утвърждава седмичния и дневния
брой часове за групите за всяка от дейностите
от целодневната организация на учебния ден
и съчетаването им в седмичното разписание
с учебните часове от училищния учебен план.
(2) За всяка група може да бъде определен
различен седмичен и дневен брой часове за
дейностите по чл. 17, ал. 1 и различен вариант
на съчетаване с учебните часове от училищния учебен план.
(3) Седмичният и дневният брой на часовете за дейностите по чл. 17, ал. 1, както и
вариантът на съчетаване с учебните часове
от училищния учебен план за групата се
съобразяват с особеностите на организацията на процеса на обучение, желанията на
родителите и възможностите и спецификата
на училището за постигане целите на целодневната организация съгласно чл. 17, ал. 3.“
§ 6. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) При разпределянето и съчетаването в седмичното разписание на учебните
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часове от училищния учебен план с дейностите
по чл. 17, ал. 1 може да се прилагат следните
варианти:
1. провеждане в самостоятелен блок преди
обяд или след обяд на учебните часове от
училищния учебен план и съответно след обяд
или преди обяд на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа
активност и занимания по интереси;
2. провеждане в смесен блок преди обяд и
след обяд на учебните часове от училищния
учебен план и по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по
занимания по интереси.
(2) Смесеният блок може да включва последователно редуване в дневното разписание
на един или два задължителни и/или избираеми учебни часове по даден учебен предмет
с един или два часа по самоподготовка по
същия учебен предмет и/или за занимания
по интереси.
(3) В случаите по ал. 2 заниманията по интереси са в тематично направление, свързано
с учебното съдържание по учебния предмет.
(4) При смесения блок в случаите, когато
паралелката се дели на групи по учебен предмет по реда на Наредбата за финансирането
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, може
едновременно да се провеждат занимания
по интереси и по самоподготовка по групи.“
§ 7. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „по ал. 1 и 2“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) За провеж дане на самоподготовка
учениците от групите може да се преразпределят с цел осигуряване на по-добро съответствие с потребностите, способностите и
интересите им.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
4. Създава се ал. 7:
„(7) При мотивирано писмено заявено желание на родителя в заявлението по чл. 18,
ал. 4 ученик, включен в целодневна организация на учебния ден, може да не участва в
една или две от дейностите по чл. 17, ал. 1 в
определени дни.“
§ 8. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Броят и последователността на
часовете по самоподготовка, по организиран
отдих и физическа активност и за занимания
по интереси се определят дневно и съобразно
възрастовите особености на учениците.
(2) Дейностите по ал. 1 се разпределят
от 2 до 6 часа дневно и включват най-малко
две дейности от целодневната организация
на учебния ден.
(3) Разпределението на броя на часовете за
дейностите по чл. 17, ал. 1 може да се променя
веднъж седмично след установена потребност
на учениците от групата за целодневна ор-
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ганизация на учебния ден за подготовка за
класна и/или контролна работа, за участие
в състезание, олимпиада, междуинституционална или друга изява на учениците.
(4) В случаите на промяна по ал. 3 е допустимо преразпределение на учениците в групи
съобразно техните потребности и интереси.
(5) Промените по ал. 3 се правят с разрешение на директора на училището по инициатива от екипа, работещ с учениците, като се
създава организация определеният по чл. 19,
ал. 1 седмичен брой часове по самоподготовка,
по организиран отдих и физическа активност
и за занимания по интереси да се изпълни в
рамките на един месец.“
§ 9. В чл. 24, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „самоподготовката“ се заменя със „следобедните часове или за активна
почивка в края на деня“.
2. Създават се т. 3 и 4:
„3. наблюдение на взаимоотношенията
между учениците и насърчаване на взаимното
разбиране, зачитане и уважение, прояви на
толерантност;
4. общуване с учениците за стимулиране на
способностите им, за решаване на проблеми,
затруднения и конфликти.“
§ 10. В чл. 25 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думата „час“ се поставя запетая
и се добавя „за преодоляване на затруднения
в усвояването на учебното съдържание“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) При организирането и провеждането
на дейностите по самоподготовка учителят
на групата се съобразява с индивидуалните
характеристики на децата по отношение на
стила на възприемане и учене, темпото на
работа, потребностите и интересите.“
§ 11. Член 26 се изменя така:
„Ч л. 26. (1) Занимани я та по ин тереси
при целодневната организация на учебния
ден включват дейности, форми и тематични
направления, осигуряват възможности и се
организират съгласно изискванията на Наредбата за приобщаващото образование.
(2) Съдържанието на дейностите по интереси по групи се определя в училищната
програма за занимания по интереси за съответната година съгласно чл. 21д от Наредбата
за приобщаващото образование.“
§ 12. В чл. 45 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Когато в училището броят на паралелките в първи клас е повече от една, те се
формират при възможност с ученици, чиито
родители са избрали еднакъв вариант на съчетаване на учебните часове от училищния
учебен план с дейностите от целодневната
организация на учебния ден по чл. 20, ал. 1.
(5) Преди срока по чл. 18, ал. 4 директорът
на училището организира проучване и насър-
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чава родителите да предпочетат варианта на
смесен блок на съчетаване на учебните часове
от училищния учебен план с дейностите от
целодневната организация на учебния ден.“
§ 13. В чл. 50, ал. 1 думите „изготвят по
образец, определен от министъра на образованието и науката,“ се заменят с „отразяват
в електронна платформа“.
§ 14. В чл. 58 се създават ал. 7 и 8:
„(7) По решение на педагогическия съвет
като елемент от балообразуването по ал. 1
може да бъде включен общият брой точки,
приравнен до 100 и умножен с коефициент 2,
от резултатите от национален или областен
кръг, получени от олимпиади и/или състезания по музика или изобразително изкуство
от календара на МОН вместо резултата от
изпита за проверка на способностите за прием
на ученици в профили „Музика“ и „Изобразително изкуство“.
(8) Учениците, класирани на първо, второ и
трето място на националните или областните
кръгове на олимпиада и/или състезание от
календара на МОН, имат право да участват
в класирането с максимален резултат вместо
резултата от изпита за проверка на способностите по музика или изобразително изкуство
за прием в профили „Музика“ и „Изобразително изкуство“.“
§ 15. Член 88 се отменя.
§ 16. В чл. 110, ал. 2, т. 2 накрая точката се
заменя с точка и запетая и се добавят думите
„в случаите, когато няма такава възможност,
родителят удостоверява с дек ларация, че
ученикът ще продължи образованието си в
училище на чужда държава“.
Министър:
Красимир Вълчев
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради
за обществено обслужване в областта на
образованието и науката, здравеопазването,
културата и изкуствата (обн., ДВ, бр. 5 от
2016 г.; попр., бр. 13 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 16, ал. 1, т. 11 думите „Наредба
№ 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите (ДВ, бр. 70 от 1998 г.)“ се
заменят с „Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г.
за техническите изисквания за физическа
сигурност на строежите (ДВ, бр. 1 от 2017 г.)“.
§ 2. В чл. 17 т. 1 се изменя така:
„1. предпазните парапети на балкони и
тераси с цел обезопасяване срещу възможно
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падане се проектират с височина най-малко
1,05 m за обезопасяване срещу падане от
височини до 20 m и с височина най-малко
1,20 m за обезопасяване срещу падане от
височини над 20 m, като парапетите се изпълняват от здрав материал и с разстояние
между вертикалните елементи на парапета не
повече от 9 cm и без хоризонтално поставени
ограждащи елементи при ажурните парапети;
височината на парапети за обезопасяване на
външни открити стълбища за евакуация е съг
ласно изискванията на Наредба № 8121з-647
от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите
(ДВ, бр. 89 от 2014 г.);“.
§ 3. В чл. 21, ал. 2 думите „Постановление
№ 277 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ,
бр. 89 от 2012 г.)“ се заменят с „Постановление
№ 267 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ,
бр. 98 от 2017 г.)“.
§ 4. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 3 думите „уличната линия“ се заменят
с „уличната регулационна линия“, а думата
„парцели“ – с „поземлени имоти“;
б) в т. 7 думите „Наредба № 2 от 2004 г. за
планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните
територии (ДВ, бр. 86 от 2004 г.)“ се заменят с
„Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране
и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
(ДВ, бр. 7 от 2018 г.)“.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Технико-икономическата оценка по
ал. 4 за устройване на детско заведение или
училище в съществуваща сграда представлява
оценка на икономическата целесъобразност и
ефективност на инвестиционното строително
намерение след извършено обследване на
съществуващата сграда за съответствие със
следните изисквания:
1. образователните и здравните изисквания;
2. изискванията на нормативните актове
за механично съпротивление и устойчивост
на строежите, пожарната безопасност, опазването на околната среда, защитата от шум
и икономията на енергия и топлосъхранение.
(6) Допуска се в застроени урбанизирани
територии със съществуваща инфраструктура,
както и при пристрояване и/или промяна на
предназначението на съществуващи сгради,
разстоянията по ал. 3, т. 3 да се намалят до
5 m по буква „а“ и до 3 m по букви „б“ и „в“ с
мотивирано решение на общинския съвет въз
основа на извършена технико-икономическа
оценка в обхвата по ал. 5.“
§ 5. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „При проектиране
на“ се добавя „самостоятелна“.
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2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) При преустройство на част от съществуваща сграда с друго предназначение, както
и в части от новопроектирана сграда с друго
предназначение, се допуска да се проектира
детско заведение, когато сградата се намира
в застроени урбанизирани територии със съществуваща инфраструктура и при спазване
на здравните, противопожарните и образователните нормативни изисквания.
(5) В случаите по ал. 4 помещенията на
детското заведение се проектират:
1. в първите два надземни етажа, когато
детската градина е разположена в нежилищна сграда, като се допуска разполагането на
административни помещения на третия етаж
и на обслужващи помещения в подземния
или полуподземния етаж, които да са в пряка
връзка с помещенията на детската градина;
2. в първи надземен етаж, когато детската
градина е разположена в жилищна сграда, като
в полуподземния или подземния етаж се допуска разполагане на обслужващи помещения,
които да са в пряка връзка с помещенията на
детското заведение.“
§ 6. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „стълбищата в“ се
добавя „самостоятелните сгради на“.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Когато детско заведение се разполага
в част от сграда, за него се проектира наймалко един самостоятелен вход.
(3) Когато детско заведение се разполага
в част от сграда, се спазват изискванията на
Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване
на защита в случай на пожар на детското заведение спрямо частта от сградата с различен
клас на функционална пожарна безопасност,
както и осигуряване на защитни (безопасни)
зони с възможност за поетажно преместване
на хора при пожар или авария.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 4 и 5.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
се добавя изречение второ: „Към обособените помещения за всяка група се осигурява
самостоятелен подход, като не се допускат
преходи от група в група.“
§ 7. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „За
обслужващи помещения в детски заведения
по чл. 55, ал. 4 и 5 се допуска височината на
помещенията да се намали, но най-много до
2,3 m.“
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. за занимални – юг, изток и югоизток;“
б) създава се нова т. 2:
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„2. за спални – юг, изток и югоизток, а по
изключение югозапад и запад;“
в) досегашната т. 2 става т. 3.
§ 8. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „помещение за учители
и възпитатели“ се заменят с „хранилище за
помощни пособия и материали“.
2. В ал. 2 се създава изречение трето:
„Допуска се обединяване на помещенията
занималня с кът за хранене и спалня при
спазване на здравните, противопожарните и
образователните нормативни изисквания.“
3. В таблица 4, редове № 1 и 2, в трета
колона думите „2,5+2,5 m 2/дете“ се заменят
с „2+2 m 2/дете“, а в ред № 1, четвърта колона
думите „2,5 m 2/дете“ се заменят с „2 m 2/дете“.
4. В таблица 4, ред № 6, във втора колона
думите „Помещение за учители и възпитатели“
се заменят с „Хранилище за помощни пособия
и материали“, а в трета колона думите „Вж.
таблица 2“ се заменят с „в съответствие със
заданието за проектиране“.
§ 9. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Закритите и откритите площадки за
игра в детските заведения се проектират в
съответствие с Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността
на площадките за игра.“
2. В ал. 2 се създават изречения второ
и трето: „Видът и броят на необходимите
помещения/зали се определят със заданието за проектиране съобразно учебния план.
Помещенията/залите могат да се комбинират
в зависимост от броя на групите в детската
градина и при отчитане на чл. 61, ал. 3.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В двора на детското заведение се
предвиждат по една самостоятелна открита
площадка за игра за всяка група и обща
открита спортна площадка за ползване от
всички групи по график.“
§ 10. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ след думите
„Кухненският блок“ се поставя запетая и се
добавя „когато храната се приготвя на място
в детското заведение,“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Помещението за пералня, когато се
изисква със заданието за проектиране, се
проектира с обща площ 45 – 50 m 2 и при спазване на Наредба № 12 от 2018 г. за здравните
изисквания към обществените перални (ДВ,
бр. 98 от 2018 г.).“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При използване на външна специализирана пералня се спазват здравните изисквания
към складовете за чисто и нечисто пране в
детските градини и детските ясли.“
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§ 11. В т. 5 и 6 на таблица 9 към чл. 73,
ал. 2 и т. 2.13 и 2.14 на таблица 10 към чл. 87
думата „бельо“ се заменя с „пране“.
§ 12. В чл. 92 ал. 5 се изменя така:
„(5) Оградата на детското заведение се
предвиж да с минимална височина 1,6 m.
Когато детската градина или детската ясла
се разполага в част от сграда, се допуска частично ограждане на площта от двора, ползван
от детската градина или ясла. Не се допускат
изцяло плътни огради.“
§ 13. В чл. 107, ал. 3 и чл. 174 думите
„Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии“ се
заменят с „Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за
планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните
територии“.
§ 14. В чл. 112 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „Наредбата за радиационна защита при дейности с източници на
йонизиращи лъчения, приета с Постановление
№ 200 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ,
бр. 74 от 2004 г.)“ се заменят с „Наредбата за
радиационна защита, приета с Постановление
№ 20 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ,
бр. 16 от 2018 г.)“.
2. В ал. 9 думите „използвано бельо“ се
заменят с „нечисто пране“.
§ 15. В чл. 139 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Закона за храните и
на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на
храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.)“ се заменят с
„Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския
парламент и на Съвета относно хигиената на
храните, Закона за храните и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му“.
2. В ал. 5 думите „Наредба № 37 за хигиенните изисквания към устройството и
експлоатацията на обществените перални
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(ДВ, бр. 95 от 1995 г.)“ се заменят с „Наредба
№ 12 от 2018 г. за здравните изисквания към
обществените перални“, а думата „бельо“ се
заменя с „нечисто пране“.
§ 16. В чл. 151, т. 2 думите „мръсно бельо“
се заменят с „нечисто пране“.
§ 17. В чл. 203, ал. 1 думите „Наредба № 5
от 2006 г. за хигиената на храните“ се заменят
с „Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския
парламент и на Съвета относно хигиената на
храните, Закона за храните и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му“.
§ 18. В приложение № 3 към чл. 112, ал. 10,
чл. 131, ал. 2 и чл. 132 се правят следните
изменения:
1. В т. 2.13 на т. I.2 думите „използвано
бельо“ се заменят с „нечисто пране“.
2. В третото тире на забележката в т. 13.16
на т. II.13 и в т. 1.17 на т. III.1 думата „бельо“
се заменя с „нечисто пране“.
3. В петото тире на забележката в т. 5.4
на т. III.5 думите „мръсно бельо“ се заменят
с „нечисто пране“.
4. В т. 1.5 на т. IV.1 и в т. 4.1 и 4.5 на т. IV.4
думата „бельо“ се заменя с „пране“.
§ 19. В приложение № 4 към чл. 142, ал. 4
се правят следните изменения:
1. Във втората колона на таблицата, в буква
„м“ на т. I.2 думите „използвано бельо“ се
заменят с „нечисто пране“.
2. Във втората колона на таблицата, в буква „п“ на т. III.1 думата „бельо“ се заменя с
„нечисто пране“.
3. Във втората колона на таблицата, в
букви „а“ и „д“ на т. IV.4 думата „бельо“ се
заменя с „пране“.
§ 20. Във втората колона на таблицата на
информационно приложение № 5 към чл. 148,
ал. 2, чл. 150, т. 1 и чл. 151, т. 1 и 4, в т. 7.9,
7.10 и 7.11 думата „бельо“ се заменя с „пране“.
Министър:
Петя Аврамова
6586
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-910
от 21 август 2020 г.
относно изменение и допълнение на приложения
към Заповед № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно
утвърждаване на Класификатор на длъжностите
в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и
ал. 3 от ЗМВР, доп. със Заповед № 8121з-424 от
15.03.2017 г., изм. и доп. със Заповед № 8121з1380 от 10.11.2017 г., доп. със Заповед № 8121з-76

от 26.01.2018 г., доп. със Заповед № 8121з-541 от
21.05.2018 г., изм. и доп. със Заповед № 8121з-205
от 19.02.2020 г., доп. със Заповед № 8121з-274 от
6.03.2020 г.
На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2 от
Закона за Министерството на вътрешните работи
нареждам:
I. В приложение № 1 „Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1
и 3 и ал. 3 от ЗМВР“, „А. Държавни служители
с висше образование“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. II. „Главна дирекция „Национална
полиция“ (ГДНП) и Главна дирекция „Борба с
организираната престъпност“ (ГДБОП)“:
1.1. Подточка II.3 се изменя така:

„
ІІ.3. ГДНП и ГДБОП, сектор „Специални тактически действия“
1

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

2
3

Тактически инспектор I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

Тактически инспектор II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

3

Тактически инспектор III степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

4

Тактически инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

5

Тактически инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

6

Тактически инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се
изисква

“
1.2. Подточки II.3.1 и II.3.2 се отменят.
2. Създава се т. IIа. „Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“
(ГДЖСОБТ)“:
„
ІІа.

Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“
(ГДЖСОБТ)

1

Директор (главна дирекция)

Главен комисар

Висша
ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор (главна ди- Старши комисар
рекция)

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Директор (дирекция в главна ди- Старши комисар
рекция)

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Заместник-директор (дирекция в
главна дирекция)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

5

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

6

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

7

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

8

Експер т, спец иа л н и опера ц и и,
I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

9

Експер т, спец иа л н и опера ц и и,
II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

10

Експер т, спец иа л н и опера ц и и,
ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

11

Експер т, спец иа л н и опера ц и и,
ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.
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12

Експер т, спец иа л н и опера ц и и,
V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

13

Експер т, спец иа л н и опера ц и и,
VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се
изисква

14

Полицейски инспектор I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

15

Полицейски инспектор II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

16

Полицейски инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

17

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

18

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

19

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се
изисква

ІІа.1. Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) – София
1

Началник I степен (ЗЖУ)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

З а м е с т н и к- н ач а л н и к I с т е п е н
(ЗЖУ)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

3

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Полицейски инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

6

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

7

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се
изисква

Ръководна

Бакалавър

6 г.

ІІа.1.1. ЗЖУ – София, сектор „Специални тактически действия“
1

Началник на сектор

Главен инспектор

2

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

3

Тактически инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

4

Тактически инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

5

Тактически инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Тактически инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се
изисква

ІІа.2. ЗЖУ (в страната); дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ (ДСОБТ), териториални звена с район на действие извън територията на гр. София
1

Началник II степен (ЗЖУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

2

З а ме с т н и к-н ач а л н и к I I с т епен Главен инспектор
(ЗЖУ)

Ръководна

Бакалавър

7 г.

3

Началник III степен (ЗЖУ)

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

За мес т н и к-нача л н и к III с т епен Старши инспектор
(ЗЖУ)

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

6

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

7

Експер т, спец иа л н и опера ц и и,
ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

8

Експер т, спец иа л н и опера ц и и,
V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

9

Експер т, спец иа л н и опера ц и и,
VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се
изисква

10

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

11

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

12

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се
изисква
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ІІа.2.1. ЗЖУ (в страната), сектор „Специални тактически действия“

„

1

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

2

Началник на група

3

Тактически инспектор ІV степен

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

4
5

Тактически инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

Тактически инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се
изисква
“

3. В т. III. „Главна дирекция „Гранична полиция“:
3.1. Създава се подточка III.2.1. „РДГП, сектор „Специални тактически действия“:

ІІІ.2.1. РДГП, сектор „Специални тактически действия“

„

1

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

2

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4

Тактически инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

5

Тактически инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

6

Тактически инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се
изисква
“

3.2. Досегашната подточка III.2.1 става III.2.2.
3.3. Създава се подточка III.2.2.1. „ГПУ, група „Специални тактически действия“:

ІІІ.2.2.1. ГПУ, група „Специални тактически действия“
1

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

2

Тактически инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска Бакалавър

1 г.

3

Тактически инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска Бакалавър

не се
изисква
“

4. Точка VII. „Специализиран отряд за борба с тероризма“ (СОБТ)“ се отменя.
5. В т. VIII. „Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)“ се включва подточка VIII.2. „СДВР,
сектор „Специални тактически действия“:
„
VІІІ.2. СДВР, сектор „Специални тактически действия“

„

1

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

2

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

3

Тактически инспектор III степен

Инспектор

Изпълнителска Бакалавър

3 г.

4

Тактически инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска Бакалавър

2 г.

5

Тактически инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска Бакалавър

1 г.

6

Тактически инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска Бакалавър

не се
изисква
“

6. В т. IХ се включва подточка IХ.3. „ОДМВР, сектор „Специални тактически действия“:

ІХ.3. ОДМВР, сектор „Специални тактически действия“
1

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

2

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

3

Тактически инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

4

Тактически инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

5

Тактически инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се
изисква
“
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7. Точка Х се изменя така:

„

„

68

Х.

Национален институт по криминалистика (НИК)

1

Директор

2

Заместник-директор

3
4

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Специалист I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

6

Специалист II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

7

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

8

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

9

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

10

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква
“

8. Точка ХI. „Институт по психология“ се изменя така:
ХІ.

Институт по психология (ИП)

1

Директор

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Специалист I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

6

Специалист II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

7

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

8

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

9

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

10

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

ХІ.1. ИП (структурни звена в страната)
1

Началник на сектор

2

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

3

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

4

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

“
II. Приложение № 2 „Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3
и ал. 3 от ЗМВР“, „Б. Държавни служители със средно образование“ се допълва, като се включват
редове 12а, 12б, 21а, 21б, 30 и 31:
„
12а Специалист, специални операции Младши експерт

Младши изпълнителска

2 г.

12б Главен тактически полицай

Младши експерт

Младши изпълнителска

2 г.

21а Старши командос

Младши инспектор Младши изпълнителска

1 г.

21б Старши тактически полицай

Младши инспектор Младши изпълнителска

1 г.

30

Командос

Младши инспектор Младши изпълнителска

не се изисква

31

Тактически полицай

Младши инспектор Младши изпълнителска

не се изисква

Заповедта влиза в сила от 1.10.2020 г.
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Министър:
Хр. Терзийски
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-649
от 10 август 2020 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че обектите са невъзстановимо увредени и във връзка с
постъпили в Министерството на околната среда
и водите писма с вх. № 05-08-2550/5.12.2019 г. от
РИОСВ – Монтана, вх. № 05-08-101/14.01.2020 г.
от РИОСВ – Варна, и писмо с вх. № 05-082659/18.12.2019 г. от РИОСВ – Русе:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus
robur), намиращо се в регулацията на с. Репляна,
община Чупрене, област Видин, обявено със Заповед № РД-564 от 8.05.2003 г. на Министерството
на околната среда и водите (ДВ, бр. 54 от 2003 г.).
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1959.
1.2. Вековно дърво от вида бяла топола (Populus
alba), обявено в група от 7 полски бряста и 3 бели
тополи, намиращо се в местност Гаази баба,
поземлен имот с идентификатор 72624.420.39
съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на гр. Добрич, община
Добрич, област Добрич, одобрена със Заповед
№ РД-18-15 от 12.05.2005 г. на изпълнителния
директор на АГКК, изменена със Заповед № 189293 от 19.06.2014 г. на началника на СГКК – Добрич, обявени със Заповед № 19 от 8.01.1981 г.
на Комитета за опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 17 от 1981 г.).
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1241.
1.3. Вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се в землището на гр. Исперих, община Исперих, област Разград, обявено
със Заповед № 533 от 25.09.1978 г. на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет. Вековното дърво е заведено в Държавния
регистър на защитените природни обекти под
№ 1064.
1.4. Вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се в землището на гр. Исперих, община Исперих, област Разград, обявено
със Заповед № 533 от 25.09.1978 г. на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет. Вековното дърво е заведено в Държавния
регистър на защитените природни обекти под
№ 1066.
1.5. Вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се в землището на гр. Исперих, община Исперих, област Разград, обявено
със Заповед № 533 от 25.09.1978 г. на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет. Вековното дърво е заведено в Държавния
регистър на защитените природни обекти под
№ 1067.
1.6. Вековно дърво от вида черница (Morus spp.),
намиращо се в землището на с. Владимировци,
община Самуил, област Разград, обявено със
Заповед № 533 от 25.09.1978 г. на Комитета за
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опазване на природната среда при Министерския
съвет. Вековното дърво е заведено в Държавния
регистър на защитените природни обекти под
№ 1069.
1.7. Вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се в землището на с. Сваленик,
община Иваново, област Русе, обявено със Заповед
№ 14 от 8.01.1981 г. на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 19 от 1981 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1232.
1.8. Вековно дърво от вида благун (Quercus
frainetto), намиращо се в землището на с. Веселец, община Завет, област Разград, обявено със
Заповед № 1027 от 1.12.1982 г. на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 101 от 1982 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1430.
1.9. Вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се в землището на гр. Кубрат,
община Кубрат, област Разград, обявено със
Заповед № 1027 от 1.12.1982 г. на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 101 от 1982 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1431.
1.10. Вековно дърво от вида дъб (Quercus spp.),
намиращо се в землището на гр. Кубрат, община Кубрат, област Разград, обявено със Заповед
№ 1027 от 1.12.1982 г. на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 101 от 1982 г.). Вековното дърво е заведено
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1431.
1.11. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus
robur), намиращо се в землището на с. Добротица,
община Ситово, област Силистра, обявено със
Заповед № 1027 от 1.12.1982 г. на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 101 от 1982 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1438.
1.12. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus
robur), намиращо се в землището на с. Попкралево, община Силистра, област Силистра, обявено
със Заповед № 197 от 11.03.1987 г. на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 25 от 1987 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1759.
1.13. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus
robur), намиращо се в землището на с. Ново село,
община Русе, област Русе, обявено със Заповед
№ 1049 от 22.12.1987 г. на Комитета за опазване
на природната среда при Министерския съвет. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър
на защитените природни обекти под № 1809.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
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Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

6584

Министър:
Е. Димитров

ЗАПОВЕД № РД-650
от 10 август 2020 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че обектите са невъзстановимо увредени и във връзка с
постъпили в Министерството на околната среда
и водите писма с вх. № 05-08-1423/1.06.2020 г. от
РИОСВ – Хасково, и вх. № 05-08-1385/27.05.2020 г.
от РИОСВ – Смолян:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Вековно дърво от вида цер (Quercus cerris),
намиращо се в регулацията на с. Остър камък,
община Харманли, област Хасково, обявено със
Заповед № 1139 от 12.11.1983 г. на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 100 от 1983 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1558.
1.2. Вековно дърво от вида смърч (Picea abies),
намиращо се в отдел 1111 „г“ по Горскостопански план от 2016 – 2026 г. на ТП ДГС – Хвойна,
землището на с. Богутево, община Чепеларе,
област Смолян, обявено с Постановление № ЗП1392/27.03.1950 г. на Министерството на горите.
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 941.
1.3. Вековно дърво от вида смърч (Picea abies),
намиращо се в отдел 1015 „к“ по Горскостопански план от 2011 – 2021 г. на ТП ДГС – Хвойна,
землището на гр. Чепеларе, община Чепеларе,
област Смолян, обявено с Постановление № ЗП1392/27.03.1950 г. на Министерството на горите.
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 940.
1.4. Вековно дърво от вида смърч (Picea abies), намиращо се в отдел 232 „о“ по Горскостопански план
от 2011 – 2021 г. на ТП ДГС – Хвойна, землището
на с. Забърдо, община Чепеларе, област Смолян,
обявено с Постановление № 13373/20.10.1948 г. на
Министерството на земеделието и горите. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на
защитените природни обекти под № 939.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

6585

Министър:
Е. Димитров
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-92
от 10 август 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявление № 09-108816/21.11.2019 г.
от СГКК – Сливен, и приложените към него
документи и материали, определени по чл. 58 и
75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на: с. Кипилово, EKATTE
36854, община Котел, одобрени със Заповед
№ РД-18-1591 от 12.09.2018 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 36854.94.392:
площ: 242 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 36854.94.393:
площ: 1161 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 36854.98.399:
площ: 897 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 36854.44.509:
площ: 2919 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 36854.65.520:
площ: 4549 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 36854.176.657:
площ: 3517 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 36854.106.607:
площ: 114 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 36854.106.608:
площ: 521 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 36854.116.114:
площ: 7136 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 36854.116.115:
площ: 1079 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 36854.116.116:
площ: 590 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство;
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поземлен имот с идентификатор 36854.119.646:
площ: 671 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 36854.119.647:
площ: 642 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 36854.119.648:
площ: 191 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 36854.122.611:
площ: 333 155 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – Държавно
лесничейство.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 36854.94.60:
за местен път, собственост на Община Котел,
площ преди промяната: 7092 кв. м, площ след
промяната: 9123 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.94.76: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
806 кв. м, площ след промяната: 756 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.94.141:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 35 450 кв. м,
площ след промяната: 35 368 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.94.251:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1153 кв. м, площ след промяната: 982 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.94.390:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 5981 кв. м, площ след промяната:
4765 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.96.48:
ливада, собственост на Мария Михалева Панайо
това, площ преди промяната: 1011 кв. м, площ
след промяната: 429 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.96.49:
ливада, собственост на Ганка Стефанова Комшева, площ преди промяната: 1020 кв. м, площ
след промяната: 735 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.96.54:
ливада, собственост на Георги Димитров Кюпчеков, площ преди промяната: 1601 кв. м, площ
след промяната: 1589 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.96.250:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 140 719 кв. м, площ след промяната:
139 461 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.98.60:
за местен път, собственост на Община Котел,
площ преди промяната: 3944 кв. м, площ след
промяната: 4172 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.100.1:
нива, собственост на Мария Петкова Недева,
площ преди промяната: 3263 кв. м, площ след
промяната: 2547 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.100.6:
нива, собственост на Димитър Панайотов Желев,
площ преди промяната: 1273 кв. м, площ след
промяната: 1105 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 36854.100.78:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 499 кв. м, площ след промяната: 481 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.101.1:
нива, собственост на Мария Иванова Илиева,
площ преди промяната: 1505 кв. м, площ след
промяната: 1428 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.101.393:
друг вид земеделска земя, собственост на неустановен собственик, площ преди промяната:
3246 кв. м, площ след промяната: 3108 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.102.40:
нива, собственост на Рада Стефанова Попова,
площ преди промяната: 10 159 кв. м, площ след
промяната: 9718 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.102.73:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
26 500 кв. м, площ след промяната: 26 940 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.107.92: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 8542 кв. м,
площ след промяната: 8860 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.107.140:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 27 169 кв. м,
площ след промяната: 27 065 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.43.3:
ливада, собственост на Ана Станева Димитрова,
площ преди промяната: 1507 кв. м, площ след
промяната: 1425 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.43.4:
ливада, собственост на Михаил Великов Мушмулов, площ преди промяната: 2008 кв. м, площ
след промяната: 1801 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.43.6:
ливада, собственост на Иван Иванов Проданов,
площ преди промяната: 2997 кв. м, площ след
промяната: 2838 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.43.7:
ливада, собственост на Христо Дончев Никулин,
площ преди промяната: 29 519 кв. м, площ след
промяната: 29 309 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.44.16:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2221 кв. м, площ след промяната: 2131 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.44.17:
ливада, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ
преди промяната: 5532 кв. м, площ след промяната: 3585 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.44.21:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 13 247 кв. м, площ след промяната:
13 008 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.44.97: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 7674 кв. м,
площ след промяната: 7485 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.44.98: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
1983 кв. м, площ след промяната: 1962 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.45.1:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1256 кв. м, площ след промяната: 891 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 36854.64.1:
нива, собственост на Стефан Димов Димов,
площ преди промяната: 3060 кв. м, площ след
промяната: 1924 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.64.2:
нива, собственост на Иван Христов Иванов,
площ преди промяната: 5493 кв. м, площ след
промяната: 3520 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.64.143:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 14 152 кв. м,
площ след промяната: 11 711 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.64.370:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2651 кв. м, площ след промяната: 1575 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.65.97: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 6074 кв. м,
площ след промяната: 5724 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.71.97:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
11 403 кв. м, площ след промяната: 11 628 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.176.97:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
73 508 кв. м, площ след промяната: 72 784 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.88.151:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 1 082 786 кв. м, площ след промяната:
1 082 709 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.105.655:
пасище, собственост на Петър Стефанов Петров
и Мартин Савов Марчев, площ преди промяната:
20 041 кв. м, площ след промяната: 19 929 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.106.3:
ливада, собственост на Александър Йорданов
Михалв, площ преди промяната: 3108 кв. м, площ
след промяната: 3022 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.106.113:
за местен път, собственост на Община Котел,
площ преди промяната: 6662 кв. м, площ след
промяната: 6820 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.106.541:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Котел, площ преди промяната: 1730 кв. м,
площ след промяната: 1518 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.106.606:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 491 кв. м, площ след промяната: 353 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.113.38:
ливада, собственост на Василка Дамянова Кирова, площ преди промяната: 2209 кв. м, площ
след промяната: 2199 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.113.39:
ливада, собственост на Иван Иванов Руско, площ
преди промяната: 2756 кв. м, площ след промяната: 2686 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.113.41:
ливада, собственост на Христо Стефанов Тодоров,
площ преди промяната: 2094 кв. м, площ след
промяната: 2025 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.113.43:
ливада, собственост на Мария Панайотова Вицови, площ преди промяната: 2220 кв. м, площ
след промяната: 2076 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 36854.113.46:
ливада, собственост на Калинка Николаева Стефанова, площ преди промяната: 3078 кв. м, площ
след промяната: 3005 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.113.47:
ливада, собственост на Георги Димитров Георгиев, площ преди промяната: 3154 кв. м, площ
след промяната: 2872 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.113.48:
ливада, собственост на Мария Великова Комшева, площ преди промяната: 389 кв. м, площ след
промяната: 282 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.113.49:
ливада, собственост на Стефана Иванова Комшева, площ преди промяната: 508 кв. м, площ
след промяната: 405 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.116.113:
за местен път, собственост на Община Котел,
площ преди промяната: 11 193 кв. м, площ след
промяната: 6073 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.119.113:
за местен път, собственост на Община Котел,
площ преди промяната: 14 153 кв. м, площ след
промяната: 16 214 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.120.1:
ливада, собственост на Йорданка Дончева Илиева,
площ преди промяната: 8637 кв. м, площ след
промяната: 8021 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.120.636:
дере, собственост на Община Котел, площ преди
промяната: 3462 кв. м, площ след промяната:
3405 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.121.1:
ливада, собственост на Йорданка Дончева Илиева,
площ преди промяната: 2108 кв. м, площ след
промяната: 1167 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.121.2:
ливада, собственост на Радка Георгиева Коджеманова, площ преди промяната: 5854 кв. м, площ
след промяната: 5487 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.121.74:
ливада, собственост на Василка Дамянова Кирова, площ преди промяната: 2834 кв. м, площ
след промяната: 2346 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.121.627: за
животновъдна ферма, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 9182 кв. м, площ след
промяната: 9056 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.121.631:
за животновъдна ферма, собственост на „Сердика
Пропъртиз“ – ЕООД, площ преди промяната:
8490 кв. м, площ след промяната: 8261 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.121.633:
за животновъдна ферма, собственост на „Сердика
Пропъртиз“ – ЕООД, площ преди промяната:
7300 кв. м, площ след промяната: 7038 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36854.121.634:
за животновъдна ферма, собственост на „Сердика
Пропъртиз“ – ЕООД, площ преди промяната:
6345 кв. м, площ след промяната: 6069 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 36854.122.610:
площ: 336 356 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – Държавно
лесничейство.
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Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-94
от 10 август 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявления вх. № 09-43772/19.03.2020 г.
и вх. № 09-43840/19.03.2020 г. от СГКК – Ямбол,
и приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-0220-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри, и за отстраняване на
явна фактическа грешка одобрявам изменението в
кадастралната карта и кадастралните регистри на:
I. С. Завой, EKATTE 30096, община „Тунджа“,
одобрени със Заповед № РД-18-699 от 14.03.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 30096.15.129:
площ: 305 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 30096.16.407:
площ: 62 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 30096.16.408:
площ: 183 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 30096.31.289:
площ: 130 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 30096.31.290:
площ: 3774 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 30096.31.291:
площ: 9584 кв. м, отводнителен канал, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 30096.31.292:
площ: 1472 кв. м, деградирала орна земя, собственост на „АЕБ“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 30096.31.293:
площ: 3417 кв. м, деградирала орна земя, собственост на „АЕБ“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 30096.90.359:
площ: 573 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 30096.15.10:
нива, собственост на Георги Атанасов Георгиев,
площ преди промяната: 23 088 кв. м, площ след
промяната: 21 887 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 30096.15.20:
нива, собственост на Мирослав Янков Минчев,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2961 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.15.41:
нива, собственост на Румяна Димитрова Радева,
площ преди промяната: 10 200 кв. м, площ след
промяната: 10 190 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.15.42:
нива, собственост на Ганка Димитрова Радева,
площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след
промяната: 5989 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.15.43:
нива, собственост на Радка Стоянова Георгиева,
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след
промяната: 4949 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.15.50:
нива, собственост на Слав Желев Славов, площ
преди промяната: 7628 кв. м, площ след промяната: 6944 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.15.93:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1770 кв. м, площ след промяната: 1352 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.15.119:
собственост на Община „Тунджа“, данни преди
промяната: за селскостопански, горски, ведомствен път, площ: 1366 кв. м, данни след промяната:
за местен път, площ: 2468 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.15.128:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 3656 кв. м, площ след промяната:
3574 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.16.3:
собственост на Община „Тунджа“, данни преди
промяната: за селскостопански, горски, ведомствен път, площ: 4628 кв. м, данни след промяната:
за местен път, площ: 8007 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.16.83:
пасище, собственост на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 16 360 кв. м, площ след
промяната: 16 051 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.16.134:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 2409 кв. м, площ след промяната:
2371 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.16.180:
нива, собственост на Иван Атанасов Кънев,
площ преди промяната: 6134 кв. м, площ след
промяната: 5346 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.16.194:
нива, собственост на Галина Станева Бързашка,
площ преди промяната: 19 998 кв. м, площ след
промяната: 18 595 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.31.4:
отводнителен канал, собственост на Община
„Тунджа“, площ преди промяната: 8589 кв. м,
площ след промяната: 8543 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.31.7:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
16 558 кв. м, площ след промяната: 18 480 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.31.20:
деградирала орна земя, собственост на Манол Илчев Маринов, площ преди промяната:
60 775 кв. м, площ след промяната: 56 633 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 30096.31.41:
дег радира ла орна зем я, собственост на
„ А Е Б “ – О ОД , п л о щ п р е д и п р о м я н а т а :  
113 290 кв. м, площ след промяната: 108 021 кв. м;
поземлен имот с идентификатор
30096.31.42: деградирала орна земя, собственост на „АЕБ“ – ООД, площ преди промяната:
114 263 кв. м, площ след промяната: 105 132 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.31.61:
деградирала орна земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 31 863 кв. м, площ след
промяната: 30 438 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.31.62:
деградирала орна земя, собственост на Община
„Тунджа“, площ преди промяната: 34 996 кв. м,
площ след промяната: 34 709 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.10.99:
напоителен канал, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 8513 кв. м, площ
след промяната: 8479 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.10.225:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 15 734 кв. м, площ след промяната:
15 087 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.11.27:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 429 кв. м, площ след промяната: 337 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.11.123:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 7242 кв. м, площ след промяната:
6546 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.11.131:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 3642 кв. м, площ след промяната:
3636 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.17.23:
нива, собственост на Атанас Александров Атанасов, площ преди промяната: 3000 кв. м, площ
след промяната: 2902 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.17.31:
нива, собственост на Славка Иванова Стоянова,
площ преди промяната: 11 098 кв. м, площ след
промяната: 10 918 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.17.378:
нива, собственост на Иван Илиев Иванов, площ
преди промяната: 11 964 кв. м, площ след промяната: 11 796 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.17.386:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 2491 кв. м, площ след промяната:
919 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30096.90.352: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 6348 кв. м,
площ след промяната: 9268 кв. м.
II. С. Чарган, EKATTE 80217, община „Тунджа“,
одобрени със Заповед № РД-18-448 от 2.10.2017 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
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поземлен имот с идентификатор 80217.2.658:
площ: 1035 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.348:
площ: 60 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Вилислава Станчева Славова;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.349:
площ: 204 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Панайот Тодоров Митев;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.350:
площ: 245 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Десислава Тодорова Митева
и Мария Тодорова Стоева;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.351:
площ: 1578 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.352:
площ: 198 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Иван и Ташко Митеви
Иванови;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.353:
площ: 2235 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.354:
площ: 120 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.355:
площ: 206 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.356:
площ: 676 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.357:
площ: 234 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.358:
площ: 6648 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.359:
площ: 44 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на манастир „Св. Спас“;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.360:
площ: 661 кв. м, поляна, собственост на МЗГ – ДЛ/
ДДС;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.361:
площ: 2476 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на манастир „Св. Спас“;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.362:
площ: 143 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Община Ямбол;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.363:
площ: 724 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Община Ямбол;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.364:
площ: 1330 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Община Ямбол;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.365:
площ: 3413 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Община Ямбол;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.366:
площ: 54 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на манастир „Св. Спас“;
поземлен имот с идентификатор 80217.199.239:
площ: 538 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
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поземлен имот с идентификатор 80217.199.240:
площ: 2667 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 80217.1.1:
нива, собственост на Андрея Кръстев Атанасов,
площ преди промяната: 3103 кв. м, площ след
промяната: 3020 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.1.2:
нива, собственост на Петко Василев Петков,
площ преди промяната: 2170 кв. м, площ след
промяната: 2169 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.1.63:
нива, собственост на Съби Иванов Танев, площ
преди промяната: 1572 кв. м, площ след промяната: 1438 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.1.110:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1167 кв. м, площ след промяната:
1161 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.2.577:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 19 590 кв. м, площ след
промяната: 16 759 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.2.647:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
57 250 кв. м, площ след промяната: 59 230 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.5.18:
нива, собственост на „Ташкови“ – ООД, площ
преди промяната: 9287 кв. м, площ след промяната: 9279 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.5.102: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 2563 кв. м,
площ след промяната: 636 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.5.108:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 2463 кв. м, площ след промяната:
2407 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.5.362:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 2065 кв. м, площ след промяната:
2028 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.23.44:
нива, собственост на Гена Атанасова Минчева,
площ преди промяната: 16 019 кв. м, площ след
промяната: 15 896 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.23.90: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 6970 кв. м,
площ след промяната: 2781 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.23.101:
напоителен канал, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 4185 кв. м, площ
след промяната: 4145 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.23.488:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 2666 кв. м, площ след промяната:
2642 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 80217.24.95: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 8722 кв. м,
площ след промяната: 6387 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.24.96:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
11 641 кв. м, площ след промяната: 23 880 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.24.99:
напоителен канал, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 2957 кв. м, площ
след промяната: 2923 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.24.106: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 7159 кв. м,
площ след промяната: 4538 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.24.187:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 2732 кв. м, площ след промяната:
2695 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.2:
просека, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди
промяната: 6534 кв. м, площ след промяната:
6383 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.3:
просека, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди
промяната: 34 854 кв. м, площ след промяната:
34 659 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.6:
поляна, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ
преди промяната: 2970 кв. м, площ след промяната: 2420 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.9:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на манастир „Св. Спас“, площ преди промяната:
87 868 кв. м, площ след промяната: 85 068 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.11:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на манастир „Св. Спас“, площ преди промяната:
211 049 кв. м, площ след промяната: 206 977 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.18:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
25 605 кв. м, площ след промяната: 12 303 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.19:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
105 978 кв. м, площ след промяната: 101 950 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.20:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
13 904 кв. м, площ след промяната: 13 154 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.22:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди промяната:
4429 кв. м, площ след промяната: 4296 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.23:
за местен път, собственост на МЗГ – НУГ, площ
преди промяната: 1470 кв. м, площ след промяната: 8601 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.29:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община Ямбол, площ преди пром яната:
417 816 кв. м, площ след промяната: 416 904 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 80217.33.32:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Иван и Ташко Митеви Иванови, площ преди
промяната: 21 997 кв. м, площ след промяната:
19 359 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.37:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Тодор Атанасов Тодоров, площ преди промяната: 2500 кв. м, площ след промяната: 2020 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.38:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Вилислава Станчева Славова, площ преди
промяната: 2500 кв. м, площ след промяната:
1689 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.39:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Панайот Тодоров Митев, площ преди промяната: 2500 кв. м, площ след промяната: 1650 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.40:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Мария Тодорова Митева и Десислава Тодорова
Митева, площ преди промяната: 2500 кв. м, площ
след промяната: 1650 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.41:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Николай Ангелов Колев, площ преди промяната: 9999 кв. м, площ след промяната: 9274 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.51:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
7136 кв. м, площ след промяната: 7032 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.60:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Кольо Митев Колев, площ преди промяната:
3172 кв. м, площ след промяната: 3028 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.62:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
214 737 кв. м, площ след промяната: 213 869 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.221:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 44 483 кв. м, площ след
промяната: 62 985 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.328:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 5884 кв. м, площ след промяната:
5868 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.33.347:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община Ямбол, площ преди пром яната:
802 925 кв. м, площ след промяната: 790 422 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.18.146:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 19 197 кв. м, площ след промяната:
18 851 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80217.199.229:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
47 340 кв. м, площ след промяната: 44 480 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 80217.1.107:
площ: 609 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
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поземлен имот с идентификатор 80217.2.648:
площ: 98 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 80217.2.654:
площ: 61 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6499
ЗАПОВЕД № КД-14-95
от 10 август 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявления вх. № 09-44031/20.03.2020 г.
и вх. № 09-44124/20.03.2020 г. от СГКК – Ямбол,
и приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-0220-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри, и за отстраняване на
явна фактическа грешка одобрявам изменението в
кадастралната карта и кадастралните регистри на:
I. С. Асеново, EKATTE 00758, община „Тунджа“,
одобрени със Заповед № РД-18-346 от 14.09.2017 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 00758.11.38:
площ: 63 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 00758.12.81:
площ: 752 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 00758.19.28:
площ: 9241 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 00758.11.9:
нива, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 47 980 кв. м, площ след промяната: 47 917 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00758.12.69:
пасище, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 112 017 кв. м, площ след промяната: 111 826 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00758.12.71:
язовир, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 413 527 кв. м, площ след промяната: 412 965 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 00758.16.41:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 4704 кв. м, площ след промяната:
4683 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00758.19.2:
нива, собственост на Теньо Тодоров Вълканов,
площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след
промяната: 5574 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00758.19.22:
нива, собственост на Стоянка Колева Иванова,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2827 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00758.19.23:
нива, собственост на Николай Господинов Колев
и Антоанета Господинова Монева, площ преди
промяната: 4500 кв. м, площ след промяната:
4176 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00758.19.24:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 9100 кв. м, площ след промяната:
8268 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00758.19.25:
пасище, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 6973 кв. м, площ след промяната: 4952 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00758.19.26: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 2044 кв. м, площ след промяната:
1994 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00758.19.27:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 5166 кв. м, площ след
промяната: 985 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00758.37.28:
пасище, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 114 735 кв. м, площ след промяната: 113 641 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00758.37.37:
нива, собственост на Панчо Иванов Панчев,
площ преди промяната: 11 539 кв. м, площ след
промяната: 11 417 кв. м.
II. С. Коневец, EKATTE 38279, община „Тунд жа“, одобрени със Заповед № РД-18-314 от
8.09.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 38279.11.110:
площ: 6 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 38279.11.111:
площ: 32 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 38279.13.116:
площ: 67 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 38279.16.255:
площ: 158 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата
чрез ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“;
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поземлен имот с идентификатор 38279.16.256:
площ: 15 553 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на държавата
чрез ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 38279.16.258:
площ: 58 874 кв. м, за линии на релсов транспорт,
собственост на държавата чрез ДП „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 38279.16.259:
площ: 1753 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 38279.16.260:
площ: 74 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 38279.47.258:
площ: 240 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 38279.47.259:
площ: 387 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 38279.260.259:
площ: 402 кв. м, за линии на релсов транспорт,
собственост на държавата чрез ДП „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 38279.260.260:
площ: 1752 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата
чрез ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 38279.16.257:
площ: 4460 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 38279.17.326:
площ: 17 157 кв. м, за местен път, собственост
на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 38279.36.263:
площ: 17 999 кв. м, за местен път, собственост
на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 38279.269.501:
площ: 26 152 кв. м, за местен път, собственост
на Община „Тунджа“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 38279.11.60:
нива, собственост на Красимир Димитров Карчев,
площ преди промяната: 4499 кв. м, площ след
промяната: 4487 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.11.61:
нива, собственост на Красимир Димитров Карчев,
площ преди промяната: 4400 кв. м, площ след
промяната: 4386 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.11.62:
нива, собственост на Николка Иванова Колева,
площ преди промяната: 3208 кв. м, площ след
промяната: 3207 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.11.65:
нива, собственост на Христо Георгиев Карчев,
площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след
промяната: 2995 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.11.66:
нива, собственост на Красимир Димитров Карчев,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2956 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 38279.11.67:
нива, собственост на Красимир Димитров Карчев,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2946 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.11.68:
нива, собственост на „Дикар 1“ – ЕООД, площ
преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2936 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.11.69:
нива, собственост на Красимир Димитров Карчев,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2907 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.11.70:
нива, собственост на Таня Карчева Маркова,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2888 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.11.71:
нива, собственост на „Агроленд Пропъртийс“ –
ЕООД, площ преди промяната: 3015 кв. м, площ
след промяната: 2919 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.11.100:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 18 710 кв. м, площ след промяната:
9544 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.11.107:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 5133 кв. м, площ след промяната:
5116 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.5:
нива, собственост на Красимир Димитров Карчев
и Недялко Иванов Стоянов, площ преди промяната: 5493 кв. м, площ след промяната: 5124 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.6:
нива, собственост на Господин Карчев Петков,
площ преди промяната: 14 998 кв. м, площ след
промяната: 14 512 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.16:
нива, собственост на Тонка Димитрова Димит
рова, площ преди промяната: 11 994 кв. м, площ
след промяната: 11 136 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.17:
нива, собственост на Георги Славов Георгиев,
площ преди промяната: 3499 кв. м, площ след
промяната: 3102 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.18:
нива, собственост на Красимир Димитров Карчев
и Христо Стайков Скерлев, площ преди промяната: 3300 кв. м, площ след промяната: 2870 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.19:
нива, собственост на Кръстьо Димитров Карчев,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2575 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.20:
нива, собственост на Иванка Господинова Карчева, площ преди промяната: 2999 кв. м, площ
след промяната: 2572 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.28:
нива, собственост на Красимир Димитров Карчев
и Желязко Енчев Желев, площ преди промяната:
9999 кв. м, площ след промяната: 9260 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.29:
нива, собственост на Красимир Димитров Карчев,
площ преди промяната: 7799 кв. м, площ след
промяната: 7151 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 38279.12.30:
нива, собственост на Димитрина Кръстева Андонова, площ преди промяната: 8700 кв. м, площ
след промяната: 7868 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.31:
нива, собственост на Красимир Димитров Карчев,
площ преди промяната: 3999 кв. м, площ след
промяната: 2534 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.32:
нива, собственост на Албена Георгиева Лангова и
Росен Георгиев Господинов, площ преди промяната: 4710 кв. м, площ след промяната: 3627 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.33:
нива, собственост на Андон Стоянов Андонов,
площ преди промяната: 3761 кв. м, площ след
промяната: 3215 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.34:
нива, собственост на Коста Тодоров Русев, площ
преди промяната: 7855 кв. м, площ след промяната: 7051 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.35:
нива, собственост на ЕТ „Красимир Карчев – Дикар“, площ преди промяната: 8699 кв. м, площ
след промяната: 7931 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.36:
нива, собственост на Мара Костова Янева, площ
преди промяната: 11 000 кв. м, площ след промяната: 10 368 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.39:
нива, собственост на Мария Колева Козарева и
Жела Аврамова Станева, площ преди промяната: 4699 кв. м, площ след промяната: 4318 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.40:
нива, собственост на Никола Стоилов Димитров,
площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след
промяната: 4639 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.41:
нива, собственост на Красимир Димитров Карчев,
площ преди промяната: 10 351 кв. м, площ след
промяната: 9494 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.44:
нива, собственост на Господинка Найденова
Иванова и Димитър Найденов Димитров, площ
преди промяната: 4633 кв. м, площ след промяната: 3851 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.53:
нива, собственост на ЕТ „Красимир Карчев – Дикар“, площ преди промяната: 14 998 кв. м, площ
след промяната: 14 331 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.54:
нива, собственост на ЕТ „Красимир Карчев – Дикар“, площ преди промяната: 4102 кв. м, площ
след промяната: 3865 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.104:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 2263 кв. м, площ след промяната:
2241 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.105:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 2217 кв. м, площ след промяната:
2195 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.112:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
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промяната: 1887 кв. м, площ след промяната:
1858 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.113:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1253 кв. м, площ след промяната:
1214 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.12.201:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 2546 кв. м, площ след промяната:
2526 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.13.1: пасище, собственост на „Технострой – Инженеринг
99“ – АД, площ преди промяната: 11 299 кв. м,
площ след промяната: 10 694 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.13.2:
пасище, собственост на Ана Иванова Николова,
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след
промяната: 4705 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.13.20:
пасище, собственост на ДПФ, площ преди промяната: 4000 кв. м, площ след промяната: 3941 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.13.21:
пасище, собственост на Красимир Димитров
Карчев, площ преди промяната: 3000 кв. м, площ
след промяната: 2933 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.13.22:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 67 078 кв. м, площ след промяната:
65 390 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.13.114:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 6698 кв. м, площ след промяната:
6673 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.13.115:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1576 кв. м, площ след промяната:
1570 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.16.94:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 7474 кв. м, площ след промяната:
7432 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.16.134:
за линии на релсов транспорт, собственост на
държавата чрез ДП „Национална компани я
„Железопътна инфраструкту ра“, площ преди
промяната: 24 258 кв. м, площ след промяната:
414 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.47.38:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Драгия, Кръстю, Петър и Петко Миткови,
площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след
промяната: 1883 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.47.53:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Иван Стайков Петков, площ преди промяната:
51 349 кв. м, площ след промяната: 51 328 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.47.55:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 32 649 кв. м,
площ след промяната: 32 600 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.47.119:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
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собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 10 748 кв. м, площ след промяната:
10 701 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.47.256:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 74 442 кв. м, площ след промяната:
72 509 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.260.6:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 5129 кв. м, площ след промяната:
4944 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.260.7:
собственост на държавата чрез ДП „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“, данни
преди промяната: за линии на релсов транспорт,
площ: 21 127 кв. м, данни след промяната: за
друг поземлен имот за движение и транспорт,
площ: 3284 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.15.110:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 688 кв. м, площ след
промяната: 666 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.15.163:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 6857 кв. м, площ след промяната:
6821 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.16.101:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 3952 кв. м, площ след промяната:
3943 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.16.103:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 8234 кв. м, площ след промяната:
166 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.16.123:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 3790 кв. м, площ след
промяната: 3742 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.36.1:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 37 729 кв. м, площ след промяната:
36 096 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.36.261:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на държавата чрез Областно пътно
управление – Ямбол, площ преди промяната:
8383 кв. м, площ след промяната: 8317 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.36.262:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1726 кв. м, площ след промяната: 1456 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.266.1:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 60 кв. м, площ след промяната: 34 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.266.2:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 3712 кв. м, площ след промяната:
3689 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.266.263:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 117 437 кв. м, площ след промяната:
115 836 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 38279.266.265:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 288 851 кв. м, площ след промяната:
285 145 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 38279.266.266:
за друг вид производствен, складов обект, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната:
24 767 кв. м, площ след промяната: 23 297 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 38279.260.8:
площ: 8476 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 38279.15.162:
площ: 2110 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 38279.16.160:
площ: 1493 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 38279.17.144:
площ: 11 976 кв. м, за местен път, собственост
на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 38279.36.131:
площ: 14 256 кв. м, за местен път, собственост
на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 38279.269.500:
площ: 18 952 кв. м, за местен път, собственост
на Община „Тунджа“.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

6500

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-96
от 10 август 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-96689/29.10.2019 г.
от СГКК – Велико Търново, и приложените към
него документи и материали, определени по чл. 58
и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на: с. Хотница, EKATTE
77356, община Велико Търново, одобрени със
Заповед № РД-18-667 от 10.11.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 77356.38.12:
площ: 1287 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 77356.106.17:
площ: 111 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 77356.163.2:
площ: 1078 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
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поземлен имот с идентификатор 77356.206.13:
площ: 243 719 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на Община Велико Търново;
поземлен имот с идентификатор 77356.206.14:
площ: 61 678 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на Община Велико Търново;
поземлен имот с идентификатор 77356.206.15:
площ: 4652 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 77356.166.187.1: площ:
11 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 77356.166.188.1: площ:
12 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 77356.166.188.2: площ:
40 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 77356.166.188.3: площ:
30 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 77356.166.188.4: площ:
26 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 77356.166.188.5: площ:
17 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 77356.166.188.6: площ:
44 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 77356.165.2.1: площ:
98 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 77356.165.2.2: площ:
49 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 77356.165.2.3: площ:
12 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 77356.146.9.1: площ:
28 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 77356.165.5.1: площ:
127 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 77356.165.5.2: площ:
131 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 77356.165.5.3: площ:
42 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 77356.165.5.4: площ:
27 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 77356.165.5.5: площ:
12 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 77356.165.5.6: площ:
3 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 77356.206.12.1: площ:
20 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 77356.206.436.1: площ:
50 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
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сграда с идентификатор 77356.206.436.2: площ:
229 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 77356.206.436.3: площ:
40 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 77356.206.437.1: площ:
15 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 77356.206.437.2: площ:
193 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 77356.38.4:
нива, собственост на „Липови“ – ООД, площ
преди промяната: 5528 кв. м, площ след промяната: 5510 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.38.264:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново – п ът ища, п лощ п реди п ром яната:
16 863 кв. м, площ след промяната: 17 792 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.38.807:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 2498 кв. м, площ след
промяната: 1003 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.106.1:
нива, собственост на Елена Йорданова Коева,
площ преди промяната: 8597 кв. м, площ след
промяната: 8576 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.106.812:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 2704 кв. м, площ след
промяната: 1912 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.116.33:
депо за битови отпадъци (сметище), собственост
на Община Велико Търново – КЕ, площ преди
промяната: 2149 кв. м, площ след промяната:
1988 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.162.2:
пасище, собственост на Хотнишка община, площ
преди промяната: 118 581 кв. м, площ след промяната: 118 180 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.162.264:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново – п ът ища, п лощ п реди п ром яната:
20 412 кв. м, площ след промяната: 20 983 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.162.269:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 4404 кв. м, площ след
промяната: 4394 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.163.1:
пасище, собственост на Хотнишка община, площ
преди промяната: 10 359 кв. м, площ след промяната: 9281 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.58.7:
нива, собственост на Соня Димитрова Ангелова,
площ преди промяната: 4095 кв. м, площ след
промяната: 3978 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.58.8:
нива, собственост на Иван Манолов Захариев,
площ преди промяната: 3931 кв. м, площ след
промяната: 3777 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 77356.58.10:
нива, собственост на Ивана Симеонова Върбановска, площ преди промяната: 3978 кв. м, площ
след промяната: 3786 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.58.11:
нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД,
площ преди промяната: 3400 кв. м, площ след
промяната: 3187 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.58.12:
нива, собственост на Ангел Йорданов Найденов,
площ преди промяната: 3500 кв. м, площ след
промяната: 3347 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.58.13:
нива, собственост на Александър Атанасов Жеков,
площ преди промяната: 3700 кв. м, площ след
промяната: 3568 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.58.14:
нива, собственост на Димитър Василев Димитров
и Иван Василев Димитров, площ преди промяната: 4000 кв. м, площ след промяната: 3926 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.58.15:
нива, собственост на Катя Василева ЛазароваНиколова, площ преди промяната: 6098 кв. м,
площ след промяната: 6002 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.58.16:
нива, собственост на „Елана Агрокредит“ – АД,
площ преди промяната: 6700 кв. м, площ след
промяната: 6606 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.58.100:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 1231 кв. м, площ след
промяната: 1227 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.58.234:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново – п ът ища, п лощ п реди п ром яната:
23 893 кв. м, площ след промяната: 26 849 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.58.405:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново – п ът ища, п лощ п реди п ром яната:
2545 кв. м, площ след промяната: 2530 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.58.759:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 2645 кв. м, площ след
промяната: 2417 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.58.988:
нива, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 92 кв. м, площ след
промяната: 78 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.58.991:
нива, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 313 кв. м, площ след
промяната: 229 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.60.20:
нива, собственост на „Злат-Вал-Агротех-Мечкаров,
Кънев“ – СД, площ преди промяната: 3020 кв. м,
площ след промяната: 2996 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.60.21:
нива, собственост на Димитър Лилчев Димитров,
площ преди промяната: 5010 кв. м, площ след
промяната: 4953 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.64.1:
нива, собственост на Георги Трифонов Чуховски,
площ преди промяната: 9199 кв. м, площ след
промяната: 8958 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 77356.64.29:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 1245 кв. м, площ след
промяната: 1240 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.65.1:
нива, собственост на Недялко Александров Геновски, площ преди промяната: 8100 кв. м, площ
след промяната: 7877 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.65.10:
нива, собственост на Георги Прокопиев Иванов,
площ преди промяната: 9030 кв. м, площ след
промяната: 8798 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.65.11:
нива, собственост на „БИО ВИС“ – ООД, площ
преди промяната: 9598 кв. м, площ след промяната: 9424 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.65.21:
напоителен канал, собственост на Община Велико Търново – ХМС, площ преди промяната:
2560 кв. м, площ след промяната: 2542 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.71.4:
нива, собственост на Димитър Атанасов Кулишев,
площ преди промяната: 13 703 кв. м, площ след
промяната: 13 634 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.71.5:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 6300 кв. м,
площ след промяната: 6145 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.71.7:
нива, собственост на Георги Лазаров Георгиев,
площ преди промяната: 11 393 кв. м, площ след
промяната: 11 237 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.71.765:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 1940 кв. м, площ след
промяната: 1932 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.79.23:
нива, собственост на Йорго Тодоров Костадинов,
площ преди промяната: 3999 кв. м, площ след
промяната: 3806 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.79.409:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново – п ът ища, п лощ п реди п ром яната:
27 763 кв. м, площ след промяната: 28 152 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.168.488:
нива, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 318 кв. м, площ след
промяната: 214 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.168.491:
нива, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 1905 кв. м, площ след
промяната: 1787 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.206.438:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново – п ът ища, п лощ п реди п ром яната:
834 кв. м, площ след промяната: 1179 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.50.5:
нива, собственост на „Ставен“ – ООД, площ
преди промяната: 7000 кв. м, площ след промяната: 6781 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.50.6: пасище, ДПФ, площ преди промяната: 43 281 кв. м,
площ след промяната: 43 118 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.51.177:
за местен път, собственост на Община Велико
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Търново – п ът ища, п лощ п реди п ром яната:
18 937 кв. м, площ след промяната: 19 319 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.91.2:
нива, собственост на Димитър Лилчев Димитров,
площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след
промяната: 2972 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.91.3:
нива, собственост на „БИО ВИС“ – ООД, площ
преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2908 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.91.24: за
животновъдна ферма, собственост на държавата,
площ преди промяната: 25 558 кв. м, площ след
промяната: 25 243 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.91.372:
дере, собственост на Община Веелико Търново – КЕ, площ преди промяната: 10 362 кв. м,
площ след промяната: 10 335 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.102.2:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община Велико
Търново, площ преди промяната: 79 461 кв. м,
площ след промяната: 75 421 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.102.9:
дере, собственост на Община Велико Търново – КЕ, площ преди промяната: 802 кв. м, площ
след промяната: 732 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.102.10:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община Велико
Търново, площ преди промяната: 20 393 кв. м,
площ след промяната: 19 993 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.102.320:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново – п ът ища, п лощ п реди п ром яната:
48 970 кв. м, площ след промяната: 55 127 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.151.1:
нива, собственост на Йордана Григорова Кръстева, площ преди промяната: 6630 кв. м, площ след
промяната: 6292 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.151.54:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 416 кв. м, площ след
промяната: 411 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.151.100:
пасище, собственост на Хотнишка община, площ
преди промяната: 10 614 кв. м, площ след промяната: 10 573 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.151.200:
пасище, собственост на Хотнишка община, площ
преди промяната: 13 724 кв. м, площ след промяната: 13 408 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.152.3:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 59 566 кв. м, площ след
промяната: 59 174 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77356.152.5:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 58 036 кв. м, площ след
промяната: 57 943 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 77356.206.636:
площ: 310 395 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на Община Велико Търново.
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Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

6501

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-97
от 10 август 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-96687/29.10.2019 г.
и вх. № 09-96688/29.10.2019 г. от СГКК – Велико
Търново, и приложените към тях документи и
материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба
№ РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри, и за отстраняване
на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните
регистри на:
I. С. Дичин, EKATTE 21244, община Велико
Търново, одобрени със Заповед № РД-18-686
от 13.11.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 21244.57.26:
площ: 1821 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Велико
Търново;
сграда с идентификатор 21244.78.211.1: площ:
195 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 21244.91.258.1: площ:
49 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 21244.91.258.2: площ:
159 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 21244.81.213:
изоставена орна земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 3485 кв. м,
площ след промяната: 3010 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.81.216:
за линии на релсов транспорт, собственост на
държавата, площ преди промяната: 63 749 кв. м,
площ след промяната: 64 255 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.82.83:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 4650 кв. м, площ след
промяната: 4644 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.82.84:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 4888 кв. м, площ след
промяната: 4882 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 21244.82.90:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 6762 кв. м, площ след
промяната: 6752 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.82.216:
отводнителен канал, собственост на Община
Велико Търново – ХМС, площ преди промяната:
5991 кв. м, площ след промяната: 5984 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.41.11:
нива, собственост на Ангел Ангелов Личев,
площ преди промяната: 12 519 кв. м, площ след
промяната: 12 408 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.101.296:
нива, собственост на Стефан Йорданов Иванов,
площ преди промяната: 1400 кв. м, площ след
промяната: 1301 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.101.297:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 441 кв. м, площ след
промяната: 423 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.101.306:
нива, собственост на Стефан Рашков Рашков,
площ преди промяната: 952 кв. м, площ след
промяната: 867 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.101.307:
нива, собственост на Антон Йорданов Миладинов и Рая Атанасова Миладинова, площ преди
промяната: 3568 кв. м, площ след промяната:
3385 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.101.311:
нива, собственост на Йордан Колев Русев, площ
преди промяната: 658 кв. м, площ след промяната: 529 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.101.312:
нива, собственост на Васил Станиславов Доганов,
площ преди промяната: 777 кв. м, площ след
промяната: 663 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.101.331:
нива, собственост на Стефка Илиева Кузманова,
Стоянка Йорданова Обрешкова и Розка Илиева
Николова, площ преди промяната: 1450 кв. м,
площ след промяната: 1283 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.101.906:
нива, собственост на Мария Борисова Попова,
площ преди промяната: 953 кв. м, площ след
промяната: 865 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.101.912:
нива, собственост на Марин Трифонов Кенаров,
площ преди промяната: 449 кв. м, площ след
промяната: 370 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.101.915:
нива, собственост на Кирил Христов Костадинов,
площ преди промяната: 2169 кв. м, площ след
промяната: 1796 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.101.931:
нива, собственост на Йордан Костадинов Илиев,
площ преди промяната: 1448 кв. м, площ след
промяната: 1311 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.101.996:
нива, собственост на Йордан Иванов Йорговски,
площ преди промяната: 2416 кв. м, площ след
промяната: 2123 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.127.119:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата – МТС, площ преди промяната:
6331 кв. м, площ след промяната: 8207 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 21244.53.62: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата – МТС, площ преди промяната:
4529 кв. м, площ след промяната: 7241 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.53.229:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 140 814 кв. м, площ след
промяната: 141 141 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.53.230:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 18 841 кв. м, площ след
промяната: 15 802 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.53.112:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 4820 кв. м, площ след
промяната: 4780 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.53.228:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 130 929 кв. м, площ след
промяната: 131 999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.53.234:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 19 480 кв. м, площ след
промяната: 18 291 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.57.101:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Община Велико Търново, площ преди
промяната: 20 603 кв. м, площ след промяната:
20 378 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21244.57.225:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 152 703 кв. м, площ след
промяната: 151 267 кв. м.
II. С. Русаля, EKATTE 63416, община Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-849
от 7.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 63416.38.19:
площ: 163 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 63416.42.43:
площ: 1019 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 63416.18.55:
площ: 821 кв. м, нива, собственост на Иванка
Георгиева Вишовградска;
поземлен имот с идентификатор 63416.150.2:
площ: 574 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 63416.38.15:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 1078 кв. м, площ след
промяната: 915 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.30.21:
нива, собственост на Методи Ангелов Кацаров,
площ преди промяната: 3106 кв. м, площ след
промяната: 3032 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.30.22:
нива, собственост на Кирил Йорданов Радев,
площ преди промяната: 6399 кв. м, площ след
промяната: 6378 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 63416.30.30:
нива, собственост на Николай Анчев Николов,
площ преди промяната: 13 729 кв. м, площ след
промяната: 13 612 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.30.58:
нива, собственост на Мария Иванова Станева,
площ преди промяната: 5199 кв. м, площ след
промяната: 5052 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.30.59:
нива, собственост на Цони Цонев Атанасов,
площ преди промяната: 4299 кв. м, площ след
промяната: 4057 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.30.60:
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди
промяната: 4198 кв. м, площ след промяната:
4110 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.30.71:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 1349 кв. м, площ след
промяната: 1344 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.31.25:
нива, собственост на „БИО ВИС“ – ООД, площ
преди промяната: 18 835 кв. м, площ след промяната: 18 735 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.31.45:
нива, собственост на Трендафил Недков Трифонов,
площ преди промяната: 7000 кв. м, площ след
промяната: 6915 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.31.47:
нива, собственост на Дочо Иванов Дочев, площ
преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2973 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.31.48:
нива, собственост на Пенка Лазарова ВелеваДимитрова, площ преди промяната: 9497 кв. м,
площ след промяната: 9412 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.31.49:
нива, собственост на Мария Лазарова ВелеваПетрова, площ преди промяната: 12 399 кв. м,
площ след промяната: 12 275 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.31.62:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 1844 кв. м, площ след
промяната: 1830 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.31.63:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново – п ът ища, п лощ п реди п ром яната:
25 889 кв. м, площ след промяната: 29 540 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.38.2:
нива, собственост на Петко Колев Георгиев,
площ преди промяната: 2008 кв. м, площ след
промяната: 1984 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.40.1:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 2300 кв. м,
площ след промяната: 2094 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.40.3:
нива, собственост на Трифон Д. Иванов и Симеона Д. Димитрова, площ преди промяната:
10 395 кв. м, площ след промяната: 10 279 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.40.13:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Велико Търново, площ преди промяната:
3851 кв. м, площ след промяната: 3804 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.40.15:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
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собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 184 кв. м, площ след
промяната: 175 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.42.11:
нива, собственост на Константин Христов Даскалов, площ преди промяната: 3999 кв. м, площ
след промяната: 3784 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.42.41:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 2724 кв. м, площ след
промяната: 735 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.65.53:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 9309 кв. м, площ след
промяната: 9238 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.37.58:
нива, собственост на Неда Недялкова Ангелова,
площ преди промяната: 18 597 кв. м, площ след
промяната: 18 563 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.37.74:
нива, собственост на Дочо Иванов Дочев, площ
преди промяната: 8248 кв. м, площ след промяната: 8095 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.37.88:
нива, собственост на „Агротранс – Велико Търново“ – ЕООД, площ преди промяната: 9177 кв. м,
площ след промяната: 9119 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.37.90:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 1260 кв. м, площ след
промяната: 1254 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.37.93:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 18 934 кв. м, площ след
промяната: 18 090 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.37.94:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Велико Търново, площ преди промяната:
1089 кв. м, площ след промяната: 1037 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.37.96:
друг вид трайно насаждение, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната:
2103 кв. м, площ след промяната: 1924 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.37.100:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 1968 кв. м, площ след
промяната: 1796 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.39.92:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 115 575 кв. м, площ след
промяната: 115 013 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.39.93:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново – п ът ища, п лощ п реди п ром яната:
18 835 кв. м, площ след промяната: 21 397 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.39.95:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 2119 кв. м, площ след
промяната: 1853 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.39.98:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 3217 кв. м, площ след
промяната: 2982 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 63416.46.1:
нива, собственост на Митка Радева Парашкевова,
Иванка Радева Атанасова и Цветанка Георгиева
Върбанова, площ преди промяната: 5100 кв. м,
площ след промяната: 4882 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.46.12:
нива, собственост на Петко Колев Георгиев,
Йордан Димитров Стефанов и Мария Димитрова
Ганчева, площ преди промяната: 3500 кв. м, площ
след промяната: 3441 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.46.13:
нива, собственост на Костадин Николов Петров,
площ преди промяната: 2698 кв. м, площ след
промяната: 2629 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.46.14:
нива, собственост на Бонка Ангелова Куклова,
площ преди промяната: 2701 кв. м, площ след
промяната: 2669 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.46.15:
нива, собственост на Мария Георгиева Георгиева,
площ преди промяната: 2923 кв. м, площ след
промяната: 2872 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.46.18:
нива, собственост на Христо Йорданов Христов,
площ преди промяната: 2460 кв. м, площ след
промяната: 2453 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.46.74:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 4659 кв. м, площ след
промяната: 4654 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.46.80:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 4597 кв. м, площ след
промяната: 4381 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.47.77:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Велико Търново, площ преди промяната:
6211 кв. м, площ след промяната: 6172 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.49.1:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Велико Търново, площ преди промяната:
332 080 кв. м, площ след промяната: 331 024 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.49.5:
изоставена орна земя, собственост на Иван Иванов Ангелов, площ преди промяната: 3256 кв. м,
площ след промяната: 3144 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.49.6:
изоставена орна земя, собственост на „Сортови
семена – Вардим“ – ЕАД, площ преди промяната: 1255 кв. м, площ след промяната: 1089 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.49.7:
изоставена орна земя, собственост на Петко Колев Георгиев, площ преди промяната: 1455 кв. м,
площ след промяната: 1276 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.49.10:
изоставена орна земя, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД, площ преди промяната:
4199 кв. м, площ след промяната: 3798 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.49.19:
изоставена орна земя, собственост на Светлозар Иванов Дичевски, площ преди промяната:
5366 кв. м, площ след промяната: 5300 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.49.20:
изоставена орна земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 3508 кв. м,
площ след промяната: 3245 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 63416.49.27:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 219 кв. м, площ след
промяната: 211 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.49.28:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 250 кв. м, площ след
промяната: 241 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.49.31:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 6374 кв. м, площ след
промяната: 6208 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.49.32:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново – п ът ища, п лощ п реди п ром яната:
23 359 кв. м, площ след промяната: 27 274 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.49.33:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Велико Търново, площ преди промяната: 449 073 кв. м, площ след промяната:
448 695 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.49.34:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 1683 кв. м, площ след
промяната: 1676 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.79.21:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 18 204 кв. м, площ след
промяната: 17 801 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.79.22:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 3535 кв. м, площ след
промяната: 3527 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.82.1:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
6088 кв. м, площ след промяната: 6033 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.82.7:
за кариера за суровини за строителството и
промишлеността в скален масив, собственост
на „Пътни строежи – Велико Търново“ – АД,
площ преди промяната: 48 829 кв. м, площ след
промяната: 48 742 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.82.16:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново – п ът ища, п лощ п реди п ром яната:
15 362 кв. м, площ след промяната: 15 503 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.12.49:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново – п ът ища, п лощ п реди п ром яната:
46 457 кв. м, площ след промяната: 46 359 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.12.50:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 14 440 кв. м, площ след
промяната: 14 081 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.17.51:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 15 824 кв. м, площ след
промяната: 15 759 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.17.52:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново – п ът ища, п лощ п реди п ром яната:
26 753 кв. м, площ след промяната: 29 019 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 63416.18.44:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 7239 кв. м, площ след
промяната: 7260 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.18.45:
напоителен канал, собственост на МЗХ – ХМС,
площ преди промяната: 31 109 кв. м, площ след
промяната: 29 738 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.18.46:
мочурище, собственост на Община Велико Търново – КЕ, площ преди промяната: 42 965 кв. м,
площ след промяната: 40 616 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.18.47:
за местен път, собственост на Община Велико
Търново – п ът ища, п лощ п реди п ром яната:
8826 кв. м, площ след промяната: 14 827 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.18.48:
пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 322 кв. м, площ
след промяната: 107 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.19.1:
нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД,
площ преди промяната: 8200 кв. м, площ след
промяната: 8011 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.19.2:
нива, собственост на Иван Иванов Ангелов,
площ преди промяната: 9599 кв. м, площ след
промяната: 9446 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.19.3:
нива, собственост на Иванка Ванова Цвяткова и Любомир Цвятков Ангелов, площ преди
промяната: 12 797 кв. м, площ след промяната:
12 710 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.19.24:
дере, собственост на Община Велико Търново – КЕ, площ преди промяната: 11 183 кв. м,
площ след промяната: 11 105 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.19.25:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 4421 кв. м, площ след
промяната: 4413 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.19.26:
пасище, собственост на Община Велико Търново,
площ преди промяната: 13 696 кв. м, площ след
промяната: 13 562 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.19.28:
напоителен канал, собственост на Община Велико Търново – ХМС, площ преди промяната:
6404 кв. м, площ след промяната: 6398 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.19.36:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 3289 кв. м, площ след
промяната: 3277 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.21.59:
пасище, собственост на „Омега Агро Инвест“ –
ЕООД, площ преди промяната: 20 277 кв. м,
площ след промяната: 20 192 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.21.78:
напоителен канал, собственост на Община Велико Търново – ХМС, площ преди промяната:
22 547 кв. м, площ след промяната: 22 496 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.21.80:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
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площ преди промяната: 3117 кв. м, площ след
промяната: 3104 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.22.2:
н и ва, собс т венос т на „ А г ро т ра нс – Вел и ко
Търново“ – ЕООД, п лощ п ред и п ром я ната:
16 498 кв. м, площ след промяната: 16 219 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.22.16:
нива, собственост на Петър Колев Червенков,
площ преди промяната: 4899 кв. м, площ след
промяната: 4795 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.22.24:
нива, собственост на Тодор Маринов Нанков и
Цона Пенчева Нанкова, площ преди промяната:
6999 кв. м, площ след промяната: 6773 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.22.26:
нива, собственост на Дечо Радев Иванов, площ
преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2850 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.22.27:
нива, собственост на Милчо Атанасов Марков,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2916 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.22.28:
нива, собственост на Милка Ангелова Чучулска,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2907 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.22.29:
нива, собственост на Светлинка Ангелова Суванджиева, площ преди промяната: 2996 кв. м,
площ след промяната: 2895 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.22.32:
нива, собственост на Елка Иванова Недева,
площ преди промяната: 12 349 кв. м, площ след
промяната: 12 176 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.23.10:
нива, собственост на Иванка Дечева Петкова,
площ преди промяната: 5599 кв. м, площ след
промяната: 5580 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.23.13:
нива, собственост на Еню Маринов Минчев,
площ преди промяната: 16 019 кв. м, площ след
промяната: 15 164 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.23.50:
нива, собственост на Петър Петров Узунов,
площ преди промяната: 4997 кв. м, площ след
промяната: 5063 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.23.57:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 10 549 кв. м,
площ след промяната: 10 343 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.23.58:
нива, собственост на А ндрейка Серафимова
Табакова, площ преди промяната: 10 550 кв. м,
площ след промяната: 10 413 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.24.1:
нива, собственост на Иванка Георгиева Вишовградска, площ преди промяната: 4000 кв. м,
площ след промяната: 2604 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.24.2:
нива, собственост на Велика Георгиева Денева,
площ преди промяната: 3499 кв. м, площ след
промяната: 3471 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.24.27:
нива, собственост на Тодор Петков Станев и
„Агротранс – Велико Търново“ – ЕООД, площ
преди промяната: 10 800 кв. м, площ след промяната: 10 676 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 63416.24.28:
нива, собственост на Светлозар Иванов Дичевски, площ преди промяната: 32 594 кв. м, площ
след промяната: 32 447 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.24.70:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 3492 кв. м, площ след
промяната: 3446 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.24.73:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Велико Търново – КЕ,
площ преди промяната: 2596 кв. м, площ след
промяната: 2580 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63416.150.49:
пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 157 781 кв. м, площ
след промяната: 157 489 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта
и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 63416.40.14:
площ: 866 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Велико
Търново – КЕ.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

6502

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

2. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-70 от
28.08.2020 г. за обект: АМ „Хемус“, участък от км
87+800 до км 103+060, подучастък от км 100+280
до км 103+060, при условията на чл. 60 от АПК.
Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. На основание чл. 215, ал.
1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
6608
1. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 15/2020 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Бургас, Красимира Йорданова Йорданова – адвокат от Адвокатската колегия – Бургас,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от шест месеца.
6567
2. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 11/2020 г. на
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Дисциплинарния съд при А двокатската колегия – Бургас, Мартин Стефанов Данчев – адвокат от Адвокатската колегия – Бургас, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от три месеца.
6568
3. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона
за адвокатурата с влязло в сила протоколно
определение от 22.07.2020 г., с което е утвърдено
споразумение по д.д. № 1/2020 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Плевен,
с което на адвокат Христо Маринов Илиев – адвокат от А двокатската колегия – Плевен, се
налага дисциплинарно наказание „лишаване
от право да упражнява адвокатска професия“
за срок от три месеца.
6569
88. – Национа лната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис
Стара Загора, на основание чл. 253 от ДОПК
с постановление за възлагане на недви ж им
имот с изх. № C200024-09I-0000340/31.07.2020 г.
възлага на Христо Григоров Илиев с адрес
София, ж.к. Надежда III, бл. 332, вх. Д, ет. 4,
ап. 110, следния недвижим имот: апартамент
с идентификатор 51500.507.170.1.243, адрес на
имота: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад,
апартхотел „Авалон“, вх. Д, ет. 6, апартамент
№ S609D; самостоятелният обект се намира
в сграда № I, разположена в поземлен имот с
идентификатор 51500.507.170; предназначение
на самостоятелния обект: жилище, апартамент,
брой нива на обекта: 1; застроената площ е
52,45 кв. м; прилежащи части: 11,27 кв. м ид.ч.
от общите части на сградата, ведно със съответния процент от правото на строеж; съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж: 51500.507.170.1.242, 51500.507.170.1.244; под
обекта: 51500.507.170.1.224, 51500.507.170.1.223;
над обекта: няма, за сумата 47 333 лв.
6578
6 5. – В о е н н а т а а к а д е м и я „ Г. С . Р а ко в ск и“ – Софи я, обя вя ва кон к у рс за заема не
на академична длъжност доцент за цивилен
служител в област на висшето образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки за преподаване на
учебните дисциплини: „Корпоративни комуникации и брандинг“, „Технология на публичните
комуникации“, „Медиазнание и управление на
мед и и т е“, „Ком у н и к а ц ионен мен и д ж м ън т“,
„Стратегическо лидерство“ и „Организационно
поведение в сигурността и отбраната“ – един.
Срок за подаване на документи за участие в
конкурсите: 2 месеца от обнародване на обявата
в „Държавен вестник“. За дата на подаване на
документите от кандидатите се счита датата
на завеждането им в регистратурата на Военна
академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към
ка н ди дат и т е и необход и м и т е док у мен т и за
участие в конкурса са определени със Заповед
№ СИ29-РД03-144 от 3.08.2020 г. на началника
на Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо
Георгиеви № 82, тел. 92-26-512.
6604
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65а. – Воен нат а а к а дем и я „ Г. С. Ра ковск и“ – Софи я, обявява конк у рс за заема не
на академична длъжност доцент за цивилен
служител в област на висшето образование 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност в научна секция
„Стратегическ и изследвани я на сиг у рност та
и о т бра н ат а“ н а И нс т и т у т „Пер спек т и вн и
изследвания за отбраната“ за извършване на
научноизследователска дейност – един. Срок за
подаване на документи за участие в конкурсите:
2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите
от кандидатите се счита датата на завеждането
им в регистратурата на Военна академия „Г.
С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и
необходимите документи за участие в конкурса
са определени със Заповед № СИ29-РД03-142 от
3.08.2020 г. на началника на Военна академия
„Г. С. Раковски“. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82,
тел. 92-26-512.
6605
65б. – Воен нат а а к а дем и я „ Г. С. Ра ковски“ – София, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност главен асистент за военнослужещ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1.
Национална сигурност по научна специалност
„Военнополитически проблеми на сигурността“
за нуждите на научна секция „Стратегически
изследвания на сигурността и отбраната“ – един.
Срок за подаване на документи за участие в
конкурсa: 2 месеца от обнародване на обявата
в „Държавен вестник“. За дата на подаване на
документите от кандидатите се счита датата
на завеждането им в регистратурата на Военна
академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към
ка н ди дат и т е и необходим и т е док у мен т и за
участие в конкурса са определени със Заповед
№ ОХ- 654 от 18.08.2020 г. на минист ъра на
отбраната на Република България. Документи
и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел.: 02/92-26-512, 02/92-26-675.
6606
242 . – Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ при
БА Н – Софи я, обявява конк у рси за гла вни
асис т ен т и: ед и н за на п ра в лен ие „Оп т и ч н и
материа ли“ по професиона лно направление
4.1. Физи ческ и нау к и, нау ч на спец иа л нос т
„Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя“, и един за направление „Оптична метрология и холография“ по
професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Физикохимия“, двата
със срок 2 месеца от обнародване на обявата
в „Държавен вестник“. Справки и подаване на
документи – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 109, тел. 02/979-35-01.
6570
47. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 296 по
протокол № 17 от 9.07.2020 г. на СОС е одобрен
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване за обект „Трети метродиаметър“ по бул. Владимир Вазов от о.т. 359б
до о.т. 22=102 и прилежащи територии в участъка между МС ІІІ-5 и МС ІІІ-2 и план-схеми
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за мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура в обхвата на изменение на специализиран подробен устройствен план, който
е изложен в район „Подуяне“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в район „Подуяне“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
към дирекция „ПНИФО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
6597
15. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е постъпил проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: трасе за външно електрозахранване на ПИ
10450.9.158 от ТП „Шулев“ в ПИ 10450.502.2613
от КККР на Велинград, община Велинград, област Пазарджик. Проектираният електропровод
започва от ТП, намиращ се в ПИ 10450.502.2613,
преминава през ПИ 10450.502.3172, пресича път
10450.502.3178, пресича ПИ 10450.502.3179 и достига
до границата на регулацията на Велинград. Дължината на участъка в регулация е 53,70 м. Оттам
трасето преминава в участък извън регулация
(с дължина 127 м), за който е представен чертеж – парцеларен план, преминава през местен
път 10450.6.29 и 10450.9.6 до стандартизирано електромерно табло на границата на ПИ 10450.9.158.
6565
9. – Община Карлово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че на основание Решение № 215 от 30.07.2020 г.
на Общинския съвет – гр. Карлово, е одобрен
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на кабелна линия 0,4 kV
за електрозахранване на поземлен имот с ид.
36498.336.110 в м. Бахча дере по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Карлово.
Подробният устройствен план – парцеларен план
предвижда трасето на кабелна линия за захранване на имот с идентификатор 36498.336.110 да
премине през поземлен имот с идентификатор
36498.390.742 – местен път, публична общинска
собственост. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Карлово пред Административния
съд – Пловдив.
6564
129. – Община гр. Котел, област Сливен, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 127 от 29.07.2020 г. на Общинския
съвет – Котел, е одобрен проект за ПУП – ПП
за елемент на техническата инфраструктура за
обект „Оптичен кабел от мрежата МИСИОНИС
в землището на с. Ябланово, община Котел, област Сливен“. Трасето преминава през полски
пътища – общинска собственост, с № 87031.28.478;
33.235; 31.4; 50.334 и 46.40. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
6566
767. – Общинската служба по земеделие – Пазарджик, на основание чл. 18д, ал. 4 от ППЗСПЗЗ
във връзка с изработване на помощен план по
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§ 4к, ал. 1 и 3 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28, ал. 3, т. 3
от ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите с признато
право на собственост върху земеделски земи, разположени в границите, върху които собствеността
се възстановява по реда на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, и
на гражданите, на които е предоставено право
на ползване върху земи по § 4 за землището на
с. Црънча, община Пазарджик, Област Пазарджик, че ще се извърши съвместно уточняване
(анкетиране) на границите на земеделски земи
по КК и КР с идентификатори 78570.151.32 (стар
151032), 78570.148.2 (стар 148002), 78570.147.2 (стар
147002), 78570.147.5 (стар 147005), 78570.147.7 (стар
147007) в местност Коритски път в землището
на с. Црънча, разположени в тези територии.
Съвместното уточняване ще се извърши на място
по график с посочени дати и местности, което
започва 14 дни след обнародването в „Държавен
вестник“ на това обявление. Графикът е изложен
в сградата на Общинската служба по земеделие – Пазарджик, и кметството на с. Црънча,
както и на страницата на ОД „Земеделие“ – Пазарджик. Бившите собственици да представят на
фирмата изпълнител решенията на Поземлената
комисия – Пазарджик (ОСЗ), за признато право
на собственост в територията по § 4, а ползвателите – документите за учредяване на права
(заповед на кмета, удостоверения, протоколи за
оценка, вносни бележки за плащане и др.). Земите с неустановени граници поради неявяване
на заявителите или упълномощени от тях лица
на основание чл. 18д, ал. 5 от ППЗСПЗЗ се предоставят за стопанисване на общината.
6574
62. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
на част от кв. 43 и 42 по регулационния план
на с. Рударци, община Перник, като с плана за
регулация се променя вътрешната регулационна линия между урегулирани поземлени имоти
(УПИ) ІІ-840 в кв. 43 и УПИ ІV-839 в кв. 42. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация. Проектът се намира
в сградата на общинската администрация – Перник, ет. 12, стая 6, тел. 076/684-260.
6576
63. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на поземлени имоти с
идентификатори 55871.509.62 и 55871.509.61 по
кадастралната карта на гр. Перник, попадащи
в кв. 9151 и 9132 по регулационния план на
гр. Перник, кв. Васил Левски, като с плана за
регулация поземлени имоти с идентификатори
55871.509.62 и 55871.509.61 по кадастралната карта
на гр. Перник се урегулират, при което се образуват три урегулирани поземлени имота, както
следва: УПИ XI-509.61 и УПИ XII-509.62 в кв. 9151
и УПИ I-509.62 в кв. 9132; към новообразувания
УПИ XI-509.61 се придават 178 кв. м – общинско място, към УПИ XI-509.61.00 се придават
35 кв. м – общинско място, и към УПИ I-509.62
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се придават 69 кв. м – общинско място; променя
се регулацията на УПИ VIII „За спорт“ в кв. 9151;
с плана за застрояване се определят зони за застрояване в новообразуваните УПИ XI-509.61 и
УПИ XII-509.62 в кв. 9151 и УПИ I-509.62 в кв. 9132
с показатели за нискоетажно жилищно застрояване и устройствена зона Жм. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация – Перник, ет. 12,
стая 6, тел. 076/684-260.
6577
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
собственици на ПИ в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за електрификация към ПЗ за ПИ
56722.276.569, м. Табакова чешма, в землището
на гр. Плевен. Проектът се намира в стая № 98
на общината и може да бъде разгледан в дните
понеделник, вторник, сряда и петък от 9 до 11 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация в Центъра за административно обслужване
на общината.
6580
1. – Областният управител на област Пловдив
в изпълнение на чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 1 от ЗУТ е издадено Разрешение
за строеж № ДС-09-9 от 26.08.2020 г. на възложителя: „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
Пловдив, с ЕИК 115010670, да извърши строително-монтажни работи съгласно одобрения
от областния управител на област Пловдив на
25.08.2020 г. технически инвестиционен проект за
обект: „Тласкателен водопровод за с. Пъдарско,
община Брезово, от помпена станция „Борец“ в
ПИ 48948.8.55 по КК на с. Момино село, община Раковски“, на територията на две общини в
област Пловдив, като линеен обект на водоснабдителната инфраструктура. Разпореждането за
допускане на предварително изпълнение може да
се обжалва чрез областния управител на област
Пловдив пред Административния съд – Пловдив,
в тридневен срок от съобщаването му независимо дали административният акт е бил оспорен.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано
от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Пловдив пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6582
1. – Община Полски Тръмбеш на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните
лица, че с Решение № 137 от протокол № 9 от
30.07.2020 г. на заседание на ОбС – гр. Полски
Тръмбеш, е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за част от
стр. кв. 100 за УПИ V и за част от стр. кв. 100а
за УПИ I по ПУП на с. Страхилово, община
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Полски Тръмбеш. Проектът е на разположение
на заинтересуваните лица в отдел „Устройство
на територията“ при Община Полски Тръмбеш с
адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. Черно море № 4,
ет. 3, стая 303. В 30-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация – Полски Тръмбеш.
6575
1. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план и специализирана план-схема за трасе
на подземен електропровод 20 kV с начало
подстанция „Емка“ в ПИ 65927.501.3623 до ПИ
65927.518.5 по КККР на гр. Севлиево, област
Габрово, собственост на „Паралел“ – ЕАД. Трасето започва от урбанизираната територия на
гр. Севлиево ПИ 65927.501.3623 и преминава през
ПИ 65927.501.2502 – улица – публична общинска
собственост, 65927.501.3715 – улица – публична общинска собственост, 65927.501.5304 – терен за друг
вид застрояване – държавна собственост. Дължината на трасето в урбанизираната територия е
632 м и сервитут 1,50 м от едната страна и 0,60 м
от другата. Трасето извън регулация преминава
през имоти с идентификатори 65927.65.39 – полск и п ът – п убл и чна общ инска собс т венос т,
65927.65.72 – полски път – публична общинска
собственост, 65927.65.75 – полски път – публична общинска собственост, 65927.64.10 – полск и п ът – п убл и чна общ инска собс т венос т,
65927.64.35 – напоителен канал – частна държавна
собственост, 65927.64.36 – местен път – п ублична общинска собственост, 65927.79.10 – полск и п ът – п убл и чна общ инска собс т венос т,
65927.79.17 – полски път – публична общинска собственост, 65927.79.19 – нива – „Паралел“ – ЕАД.
Дължината на трасето извън урбанизираната
територия е 1057 м и сервитут по 2 м от двете
страни на трасето. Засегнати от сервитутната зона
на проектното трасе са имоти с идентификатори
65927.65.39 – полски път – публична общинска
собственост, 65927.65.45 – нива на Косьо Ботев
Сърбечанов, 65927.65.72 – полски път – публична
общинска собственост, 65927.65.73 – дере – частна общинска собственост, 65927.65.75 – полск и п ът – п убл и чна общ инска собс т венос т,
65927.64.38 – дере – публична общинска собственост, 65927.64.10 – полски път – публична общинска собственост, 65927.64.3 – полски път – публична общинска собственост, 65927.64.34 – дере – публична общинска собственост, 65927.64.35 – напоителен канал – частна държавна собственост,
65927.64.36 – местен път – публична общинска
собст веност, 65927.79.10 – полск и път – п уб лична общинска собственост, 65927.79.17 – полски път – публична общинска собственост, и
65927.79.19 – нива – „Паралел“ – ЕАД. Линиите
на проектното трасе са съгласно графичната част
на проекта. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
6579
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 от ЗУТ обявява, че е постъпило
оспорване от Виолетка Михайлова Костадинова
в качеството є на ЕТ „Виолетка Костадинова – Вилис 54“ и Димчо Димитров Мутафов
на т. 1 на Решение № 9-41 от 28.04.2020 г. на
Общинския съвет – Бургас, за одобряване изменение на ПУП – ПРЗ за кв. 1, 2 и 10 в територията на лесопарк „Росенец“, Бургас, с което
се преконфигурира частично уличната мрежа
и кварталите, обособяват се нови кв. 11, 12, 13
и 14, преконфигурират се УПИ и се урегулират
имоти, за които се обособяват нови УПИ, с
приложена редукция по реда на чл. 16 от ЗУТ,
с функционално отреждане и предвидено ново
застрояване с градоустройствени показатели в
съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас,
подробно описани в матрици и таблица съгласно
приложения проект за изменение на ПУП – ПРЗ,
който е неразделна част от решението. По оспорването е образувано адм. дело № 1274/2020 г. по
описа на съда. Заинтересованите лица могат да
се конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление по чл. 218, ал. 2 от ЗУТ до съда.
Делото е насрочено за 1.12.2020 г. от 13,45 ч.
6639
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че има образувано дело по жалба на Фондация
„Гринберг“, ЕИК 205966183, Пловдив, ул. Райко
Даскалов № 53, ет. 1, офис 1, против Наредбата
за издаване на карти за паркиране на превозни
средства, управлявани от или превозващи лица
с трайни увреждания на територията на община
Септември, приета с Решение № 679 от 28.03.2017 г.
на Общинския съвет – Септември. По жалбата
е образувано адм. дело № 304 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2020 г.,
насрочено за разглеждане на 16.09.2020 г.
6560
Административният съд – София-град, второ
отделение, 40-и състав, съобщава, че по жалба
на Георги Йорданов Варадинов, Ели Йорданова Неделкова, Цветанка Дойчинова Николова,
Еленка Дойчинова Петрова и Цветанка Борисова
Михова срещу Решение № 550 по протокол № 80
от 25.07.2019 г. на Столичния общински съвет
(СОС), с което са одобрени: 1. план за регулация
на м. Ж.к. Дружба 1 – ІІІ част, район „Искър“,
в граници: бул. Кръстьо Пастухов, ул. Тирана,
ул. Илия Бешков, бул. Капитан Димитър Списаревски, и м. Ж.к. Дружба 2 – І част, в граници:
бул. Проф. Цветан Лазаров, бул. Копенхаген,
ул. Обиколна; 2. план за застрояване на м. Ж.к.
Дружба 1 – III част, район „Искър“, в граници:
бул. Кръстьо Пастухов, ул. Тирана, ул. Илия
Бешков, бул. Капитан Димитър Списаревски, и
м. Ж.к. Дружба 2 – I част, в граници: бул. Проф.
Цветан Лазаров, бул. Копенхаген, ул. Обиколна,
съгласно приложения проект; 3. план-схеми
на мрежите и съоръженията на техническата
инфрастру кт у ра – електроснабд яване, топлоснабдяване, далекосъобщителна и слаботокова
мрежа, и вертикална планировка за м. Ж.к.
Дружба 1 – III част, район „Искър“, в граници:
бул. Кръстьо Пастухов, ул. Тирана, ул. Илия
Бешков, бул. Капитан Димитър Списаревски, и
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м. Ж.к. Дружба 2 – I част, в граници: бул. Проф.
Цветан Лазаров, бул. Копенхаген, ул. Обиколна,
оспорено в частта на одобрения план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори
68134.1505.1627 и 68134.1505.1629, попадащи в нов
УПИ IV – за озеленяване с режим на Тго от нов
кв. 42Г по процесния ПУП, е образувано адм.
дело № 12159/2019 г. по описа на съда, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
8.10.2020 г. от 14,30 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници по делото
в едномесечен срок от деня на обнародването на
настоящото съобщение в „Държавен вестник“,
като подадат заявление със съдържание и приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 от Закона
за устройство на територията.
6613
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Виктория Петкова Терзиева срещу
Заповед № 90 от 31.01.2019 г. на и.ф. председател
на Административния съд – София област, с която
на основание чл. 13 от Закона за защита на търговската тайна, наричан „Проект“, във връзка с
чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗСВл е ограничен достъпът
до предявени по делата документи, съдържащи
търговска тайна, по което е образувано адм. д.
№ 5124/2020 г. по описа на Административния
съд – София-град, ХХІ тричленен състав. Лицата,
за които оспореният акт е благоприятен, могат да
встъпят като страни наред с административния
орган до началото на устните състезания при
всяко положение на делото, както и лица, които
имат правен интерес, могат да се присъединят
към оспорването.
6659
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че по постъпила жалба срещу Решение № 14 от
20.12.2019 г., обективирано в протокол № 3 от
заседание на Общинския съвет – гр. Хасково,
проведено на 20.12.2019 г., в частта му на раздел II, т. 3 и 4 от решението, с което е определен
размерът на такса битови отпадъци за 2020 г.,
както следва: „3. За населението и за жилищата
на предприятия в V зона – в размер 2,00 ‰ (промила) върху данъчната оценка на недвижимите
имоти, като по видове услуги таксата е, както
следва: за събиране и транспортиране на битови
отпадъци – 1 ‰; за третиране на битови отпадъци,
поддържане и експлоатация на депа за битови
отпадъци, както и за отчисления по чл. 60 и 64 от
ЗУО – 1 ‰; 4. 3а населението в селата в община
Хасково – в размер 5,00 ‰ (промила) върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по
видове услуги таксата е, както следва: за събиране
и транспортиране на битови отпадъци – 3 ‰; за
третиране на битови отпадъци, поддържане и
експлоатация на депа за битови отпадъци, както
и за отчисления по чл. 60 и 64 от ЗУО – 2 ‰.“,
е образувано адм. дело № 670/2020 г., присъединено към адм. дело № 402/2020 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
23.09.2020 г. от 11 ч.
6592
Радомирският районен съд е образувал гр. д.
№ 559/2020 г. по искова молба по чл. 49 СК, подадена от Ивета Калинова Иванова, срещу Рами
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Аси, гражданин на Сирийска арабска република.
Ответникът в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор по реда на чл. 131 ГПК, след като получи
препис от исковата молба в деловодството на
съда, като следва да посочи и съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6561
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 76,
ал. 1 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 2067/2019 г. по описа на съда по предявено на
20.12.2019 г. мотивирано искане на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество с правно
основание по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ с цена
на иска – 787 263,44 лв., за отнемане в полза на
държавата на следното имущество:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Георги
Калчев Тишев и Десислава Панайотова Тишева:
І. От Георги Калчев Тишев и Десислава Пана
йотова Тишева на основание чл. 151 във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 2 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена
на иска 233 240 лв.:
– Сумата в размер 126 440 лв., представляваща
пазарната стойност на 58/100 идеални части от
урегулиран поземлен имот XVIII-1243, в кв. 94
по плана на кв. Банево, Бургас, община Бургас,
област Бургас, който урегулиран поземлен имот
съдържа 733 кв. м, при граници и съседи: от две
страни – улица, УПИ III-1244, УПИ II – за озеленяване, ведно с построената в имота двуетажна
масивна жилищна сграда с РЗП 189 кв. м.
– Сумата в размер 17 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Тойота“, модел „Ярис 1.3 ХП
9U, рег. № А1868КС, рама № VNKKL98330A013183,
двигател № 2SZD579741, цвят: сив металик, дата
на първоначална регистрация: 14.03.2006 г.
– Сумата в размер 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“,
рег. № А6161КТ, рама № WVWZZZ1HZVW377256,
двигател – без номер, цвят: бял металик, дата на
първоначална регистрация: 10.03.1998 г.
– Сумата в размер 9500 лв., представляваща
непреобразуваната част от пазарната стойност
към датата на отчуждаване на лек автомобил
марка „Опел“, модел „Омега“, рег. № А5000КС,
рама № W0L0V BM691110 0537, двигател – без
номер, цвят: сив металик, дата на първоначална
регистрация: 29.06.2005 г.
– Сумата в размер 16 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 4 2.0 ТДИ“,
рег. № А0707МА, рама № WAUZZZ8E45A455899,
двигател № BLB036582, цвят: черен металик, дата
на първоначална регистрация: 4.02.2005 г.
– Сумата в размер 1200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Поло“,
рег. № А4365КХ, рама № WVWZZZ6NZVW008948,
двигател № AEF037602, цвят: червен, дата на
първоначална регистрация: 7.08.1994 г.
– Сумата в размер 14 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „320 Д“,
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рег. № А1661MA, рама № WBAVU31040KZ24176,
двигател № 204D487526561, цвят: черен металик,
дата на първоначална регистрация: 14.06.2007 г.
– Сумата в размер 1300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил марка „Форд“, модел „Мондео 1.8 ТД“,
рег. № А3051МА, рама № WF0NXXGBBNVU23748,
двигател № RFNVU23748, цвят: сив металик, дата
на първоначална регистрация: 27.03.1997 г.
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща
непреобразуваната част от пазарната стойност
към датата на отчуждаване на лек автомобил
марка „Мицубиши“, модел „Паджеро Пинин“,
рег. № А2149МК, рама № JMP0NH77W2X013122,
двигател № 4G94NR0526, цвят: светлосив металик,
дата на първоначална регистрация: 17.10.2002 г.
– Сумата в размер 21 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „ТТ“, рег.
№ А1649ММ, рама № TRUZZZ8JX81005832, двигател № BWA158262, цвят: синьо-зелен металик,
дата на първоначална регистрация: 20.07.2007 г.
– Сумата в размер 17 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Тойота“, модел „Версо“,
рег. № А9341МР, рама № NMTDB26R20R004852,
двигател № 2AD5513844, цвят: бял, дата на първоначална регистрация: 23.03.2010 г.
– Сумата в размер 2500 лв., представляваща
непреобразуваната част от пазарната стойност
към датата на отчуж даване на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег.
№ А0918МТ, рама № W V WZZZ 1KZ5W527625,
двигател № ВКС517606, цвят: светлосив металик,
дата на първоначална регистрация: 3.05.2005 г.
– Сумата в размер 5800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Нисан“, модел „X трейл“,
рег. № A1661MT, рама № JN1TENT30U0043265,
двигател № YD22095159A, цвят: бордо металик,
дата на първоначална регистрация: 14.05.2003 г.
ІІ. От Георги Калчев Тишев и Десислава Панайо
това Тишева на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 9800 лв.:
– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Галакси“,
рег. № А6611МТ, рама № WF0GXXPSSGYY13361,
двигател № AUY067819, цвят: тъмносин металик,
дата на първоначална регистрация 14.03.2001 г.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 3500 лв.
– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Галакси“,
рег. № А5335ММ, рама № WF0GXXPSWGXD14287,
двигател № AFN901531, цвят: бял, дата на първоначална регистрация: 26.05.1999 г.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 2300 лв.
– Мотоциклет марка „Пиаджио“, модел „М
76“, рег. № А0606К, рама № ZAPM7620000003293,
двигател № М762М1003978, цвят: бял, дата на
първоначална регистрация: 4.04.2013 г.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 4000 лв.
III. От Георги Калчев Тишев на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и с чл. 141
от ЗПКОНПИ с цена на иска 273 623,64 лв.:
– Сумата в размер 25 967,60 лв., представляваща получени преводи от трети лица по
сметка BG56BPBI79371014413101 в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Георги Калчев Тишев.
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– Сумата в размер 124 365,41 лв., представляваща получени преводи от трети лица по сметка
BG90PIRB80804604693010 в „Банка Пиреос“ – АД,
с титуляр Георги Калчев Тишев.
– Сумата в размер 28 500 лв., представляваща
вноски на каса от проверяваното лице по сметка
BG80PIRB80804604368725 в „Банка Пиреос“ – АД,
с титуляр Георги Калчев Тишев.
– Сумата в размер 13 000 лв., представляваща получени преводи от трети лица по сметка
BG80PIRB80804604368725 в „Банка Пиреос“ – АД,
с титуляр Георги Калчев Тишев.
– Сумата в размер 30 лв., представляваща вноска на каса от проверяваното лице по сметка BG
32 PIRB 80801605466567 в „Банка Пиреос“ – АД,
с титуляр Георги Калчев Тишев.
– Сумата в размер 45 760,63 лв., представляваща погасителни вноски по сметка BG 32 PIRB
80801605466567 в „Банка Пиреос“ – АД, с титуляр
Георги Калчев Тишев.
IV. От Десислава Панайотова Тишева на основа
ние чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и с чл. 141
от ЗПКОНПИ с цена на иска 6600 лв.:
– Сумата в размер 6600 лв., представляваща
вноски на каса по сметка BG26IORT80482034102700
в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Десислава Панайотова Тишева.
V. От „Хела БГ“ – ЕООД, с ЕИК 203488820,
на основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 300 000 лв.:
– Поземлен имот с идентификатор 07079.604.110,
намиращ се в Бургас, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с административен адрес на
ПИ: Бургас, Промишлена зона Север, с площ 484
кв. м, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг
вид застрояване, номер по предходен план: 603, в
квартал 21, при съседи: 07079.604.114, 07079.604.113,
07079.604.105, 07079.604.153, 07079.604.111, и поземлен имот с идентификатор № 07079.604.113,
намиращ се в Бургас, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния
дирек тор на А ГК К, с а дминист ративен а дрес на ПИ: Бургас, Промишлена зона Север,
с площ 828 кв. м, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване, номер по
предходен план: 618, 617, в квартал 21, при съседи: 07079.604.264, 07079.604.265, 07079.604.105,
07079.604.110, 07079.604.111, 07079.604.114, ведно
с построената в него сграда с идентификатор
№ 07079.604.113.1 със застроена площ 353 кв. м,
брой етажи: 1, предназначение: сграда за битови
услуги, при граници: от всички страни: външни
зидове.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 26.11.2020 г. от 15 ч. В
двумесечен срок от обнародване в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Бургаския
окръжен съд в настоящото дело.
6603
Плевенският окръжен съд обявява, че в същия
съд е образувано гр.д. № 189/2020 г. по предявена
на 17.02.2020 г. искова молба от Комисията за
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противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, представлявана от председателя є Сотир Стефанов
Цацаров, против Десислав Димитров Аврамов от
Плевен, ул. Морава № 5А, и Мариета Стефанова
Георгиева от Плевен, ул. Лозенка № 8, вх. Б, ет. 3,
ап. 6, за отнемане на основание чл. 153, ал. 2 от
ЗПКОНПИ в полза на държавата имущество на
стойност 401 374 лв., подробно описано в исковата
молба, както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 147 и 141 от ЗПКОНПИ от Десислав Димитров
Аврамов, ЕГН 7906303967, с цена на иска в размер
9080 лв.:
сума в общ размер 9080 лв., представляваща
парични средства, намерени и иззети по ДП
№ 296/2018 г. по описа на ГД „БОП“ – МВР, пр. пр.
№ 1924/2018 г. по описа на СпП – София, съгласно
протокол за обиск от 28.03.2018 г. и протокол за
претърсване и изземване от 29.03.2018 г., одобрен
по ч.н.д. № 317/2018 г. по описа на РС – Плевен.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Десислав Димитров
Аврамов, ЕГН 7906303967, с цена на иска в размер
365 320,10 лв.:
сума в общ размер 10 243 лв., представляваща
вноски на каса от титуляря по многофакторен
спестовен влог в левове с IBAN BG93 UNCR 7000
4520 2622 22, открит в „УниКредит Булбанк“ – АД;
сума в общ размер 212 435,30 лв., представляваща вноски на каса/входящи преводи от трети
лица по многофакторен спестовен влог в левове
с IBAN BG93 UNCR 7000 4520 2622 22;
сума в общ размер 36 397,44 лв., представляваща вноски на каса/входящи преводи от трети
лица по спестовна сметка в левове с IBAN BG36
PIRB 8077 4603 8432 45 в „Банка Пиреос България“ – АД;
сума в общ размер 14 035 евро с левова равностойност в размер 27 450,07 лв., представляваща
входящи преводи от трети лица по спестовна
сметка в евро с IBAN BG34 PIRB 8077 46042541
73 в „Банка Пиреос България“ – АД;
сума в общ размер 78 794,29 лв., представляваща облага от престъпната дейност, съгласно
данни от наказателното производство по пр. пр.
№ 1924/2018 г. по описа на Специализираната
прокуратура, ДП № 296/2018 г. по описа на ГД
„БОП“ – МВР, по полученото уведомление.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мариета Стефа
нова Георгиева, ЕГН 8604263995, с цена на иска в
размер 26 973,90 лв.:
сума в размер 5400 лв., представляваща паричната равностойност на отчуждения след периода
лек автомобил марка „Хонда“, модел „ЦРВ“, рег.
№ ЕН 4730 КВ;
сума в размер 564,92 лв., представляваща
входящ превод от трето лице по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG94 UNCR 7000 1519
7290 97 в „УниКредит Булбанк“ – АД;
сума в общ размер 11 358,25 лв., представляваща погасителни вноски по кредит – овърдрафт
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG47
PRCB 9230 1047 6331 10 в „Прокредитбанк“ – ЕАД;
сума в общ размер 3474,09 лв., представляваща
погасителни вноски по потребителски кредит
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG47
PRCB 9230 1047 6331 10 в „Прокредитбанк“ – ЕАД;
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сума в размер 100 лв., представляваща вноска
на каса от титуляра по разплащателна сметка в
левове с IBAN BG47 PRCB 9230 1047 6331 10 в
„Прокредитбанк“ – ЕАД;
сума в общ размер 2920 лв., представляваща
входящи преводи от трети лица по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG47 PRCB 9230 1047
6331 10 в „Прокредитбанк“ – ЕАД;
сума в общ размер 787,42 лв., представляваща
погасителни вноски по стоков потребителски
кредит № 2787113/27.06.2017 г., отпуснат от „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ – ЕАД;
сума в общ размер 214,99 лв., представляваща
погасителни вноски по стоков потребителски
кредит № 2746489/25.05.2017 г., отпуснат от „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ – ЕАД;
сума в общ размер 2154,23 лв., представляваща
погасителни вноски по паричен потребителски
кредит № 2886598/13.09.2017 г., отпуснат от „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ – ЕАД.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху горепосоченото имущество, е най-късно в първото заседание, което е
насрочено за 14.12.2020 г. – 10 ч.
6616
Окръжният съд – Пловдив, гражданско исково отделение, на основание чл. 155, ал. 1
от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 239/2020 г. по описа на съда, IV граждански
състав, по искова молба на КПКОНПИ с вх.
№ 3385 от 31.01.2020 г. против Димитър Петков
Петков и Недялка Митева Петкова, с която е
предявен иск по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за
отнемане в полза на държавата на имущество
на обща стойност 102 531,57 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Димитър Петков Пет
ков и Недялка Митева Петкова с цена на иска в
размер 101 300 лв.:
– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.553.1.2 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Пловдив, с
адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Княгиня Мария-Луиза № 61, ет. 1, ап. № 2, който
самостоятелен обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 56784.520.553, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, състоящ
се от: три стаи, кухня, баня-тоалетна, килер и
коридор, брой нива на обекта – 1, с посочена в
документа площ 75 кв. м, ведно с прилежащи части: избено помещение № 2 с площ 6 кв. м, таван
№ 2 с площ 8 кв. м и 0,303 % идеални части от
общите части на сградата и правото на строеж,
за сумата 60 000 лв., която сума продавачите са
получили напълно от купувача Димитър Петков
Петков по банкова сметка на Красимир Петков
Петколичев в „Банка ДСК“ – АД. Недвижимият
имот е придобит с н.а. за покупко-продажба на
недвижим имот № 184, том 3, peг. № 3790, дело
№ 579/23.06.2016 г., вписан в СВ – Пловдив, с вх.
рег. № 19704 от 23.06.2016 г., акт № 62, том 53,
дело № 10239/2016 г.
Данъчната оценка на недвижимия имот е
59 049,70 лв.
Пазарна стойност към настоящия момент:
99 300 лв.
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а г ен“, модел „Голф“, peг. № Х7031ВН, ра ма
№ W V WZZZ1JZXB096877, дата на първа ре-
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гистрация – 4.01.1999 г., придобит от Недялка
Митева Петкова с договор за покупко-продажба
от 16.08.2010 г.
Пазарна стойност към настоящия момент:
2000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Недялка Митева Петкова
с цена на иска в размер 1231,57 лв.:
– Сумата в общ размер 257 лв., представляваща
вноски на каса по банкови сметки през 2012 г.,
2015 г. и 2016 г.
– Сумата в общ размер 974,57 лв., представляваща преведени средства към трети лица чрез
системата за бързи разплащания MONEY GRAM
на 9.07.2012 г. и на 14.10.2013 г.
Делото е насрочено за първо съдебно заседание, което ще се проведе на 17.11.2020 г. от 9 ч.
в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна палата,
бул. Шести септември № 167.
Всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото, чието
отнемане се иска, в срок до 20.10.2020 г.
6614
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд
е образувано гр. д. № 219/2020 г. по предявено на
18.06.2020 г. мотивирано искане (искова молба) от
Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество,
представлявана от председателя Сотир Цацаров,
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на стойност 159 748,29 лв. от Ъкмет
Насуф Ибрахим:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ъкмет Насуф Ибра
хим, ЕГН 7103185590, с цена на иска 35 248,29 лв.:
Сума в общ размер 35 248,29 лв., представляваща получени парични преводи от трети лица,
непреобразувани в друго имущество.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Ъкмет Насуф
Ибрахим, ЕГН 7103185590, с цена на иска 124 500 лв.:
Сума в размер 18 180 лв., представляваща
вноски през 2010 г. по банкова сметка № BG 36
UNCR 70002519765512, 5.08.2010 г. в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Ъкмет Насуф Ибрахим,
нетрансферирани по други банкови сметки и
непреобразувани в друго имущество.
Сума в размер 20 лв., представляваща вноски
през 2011 г. по банкова сметка № BG 36 UNCR
70002519765512, 5.08.2010 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Ъкмет Насуф Ибрахим,
нетрансферирани по други банкови сметки и
непреобразувани в друго имущество.
Сума в размер 5200 лв., представляваща вноски
през 2011 г. по банкова сметка № BG 40 UNCR
70002520193307 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Ъкмет Насуф Ибрахим, нетрансферирани
по други банкови сметки и непреобразувани в
друго имущество.
Сума в размер 7120 лв., представляваща вноски
през 2010 г. по банкова сметка № BG 55 UNCR
75271098560919 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Ъкмет Насуф Ибрахим, парични средства, нетрансферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество.
Сума в размер 9120 лв., представляваща вноски
през 2011 г. по банкова сметка № BG 55 UNCR
75271098560919 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Ъкмет Насуф Ибрахим, парични средства, нетрансферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество.
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Сума в размер 12 450 лв., представляваща вноски през 2013 г. по банкова сметка № BG 55 UNCR
75271098560919 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Ъкмет Насуф Ибрахим, парични средства, нетрансферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество.
Сума в размер 2890 лв., представляваща вноски
през 2014 г. по банкова сметка № BG 55 UNCR
75271098560919 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Ъкмет Насуф Ибрахим, парични средства, нетрансферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество.
Сума в размер 5530 лв., представляваща вноски
през 2015 г. по банкова сметка № BG 55 UNCR
75271098560919 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Ъкмет Насуф Ибрахим, парични средства, нетрансферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество.
Сума в размер 12 450 лв., представляваща вноски през 2013 г. по банкова сметка № BG 90 UNCR
70004520540472 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Ъкмет Насуф Ибрахим, парични средства, нетрансферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество.
Сума в размер 6110 лв., представляваща вноски
през 2014 г. по банкова сметка № BG 90 UNCR
70004520540472 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Ъкмет Насуф Ибрахим, парични средства, нетрансферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество.
Сума в размер 12 420 лв., представляваща вноски през 2015 г. по банкова сметка № BG 90 UNCR
70004520540472 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Ъкмет Насуф Ибрахим, парични средства, нетрансферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество.
Сума в размер 11 500 лв., представляваща
вноски през 2016 г. по банкова сметка № BG
90 UNCR 70004520540472 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Ъкмет Насуф Ибрахим,
парични средства, нетрансферирани по други
банкови сметк и и непреобразу вани в дру го
имущество.
Сума в размер 9010 лв., представляваща вноски
през 2017 г. по банкова сметка № BG 90 UNCR
70004520540472 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Ъкмет Насуф Ибрахим, парични средства, нетрансферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество.
Су ма в размер 150 0 лв., представл яваща
вноски през 2018 г. по банкова сметка № BG
90 UNCR 70004520540472 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Ъкмет Насуф Ибрахим,
парични средства, нетрансферирани по други
банкови сметк и и непреобразу вани в дру го
имущество.
Сума в размер 11 000 лв., представляваща
вноски от Ъкмет Насуф Ибрахим през 2011 г. по
банкова сметка № BG 34 UNCR 70004520384146
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Рейхан
Акиф Ибрахим, нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в първо открито съдебно заседание
на 10.11.2020 г. от 11,30 ч. в Окръжния съд – Силистра.
В двумесечен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“ третите
заинтересовани лица могат да предявят своите
претенции върху имуществото.
6581
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Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 6 от ЗПП вписва в регистъра на политическите партии по партидата на политическа партия „ЕВРОПЕЙСК А СИГУРНОСТ И
ИНТЕГРАЦИЯ“ (ЕСИ) по ф.д. № 3595/2001 г.
следните промени: вписва нов Национален съвет
на партията в следния състав: Тома Янков Томов, Христо Димитров Асенов, Живко Милчев
Димитров, Анелия Кирилова Иванова, Даниела
Димитрова Иванова, Калин Иванов Каменов,
Трайко Асенов Панев, Емил Живков Асенов,
Камелия Йорданова Валентинова, Ангел Борисов
Йорданов, Валентин Иванов Мечев; вписва нов
състав на Политбюро на партията: Тома Янков
Томов – председател, Анелия Кирилова Иванова – главен секретар, Валентин Иванов Мечев,
Ангел Борисов Йорданов, Камелия Йорданова
Валентинова; вписва нов Контролен съвет на
партията в следния състав: Косто Томов Костов,
Бистра Сашева Каменова, Гинка Христова Атанасова. Политическата партия се представлява
от председателя Тома Янков Томов.
6588
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по партидата
на политическа партия „СОЛИДАРНОСТ“ по ф.д.
№ 12333/2007 г.: Вписва изменения в устава на
политическата партия, приети с решения на четвъртия извънреден конгрес на партията, проведен
на 17.08.2019 г. Заличава Илия Тодоров Иванов
като лице, представляващо политическата партия.
6660

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Председателят на Политическа партия
„Общество за Нова България“ на основание
чл. 13, ал. 1 от устава, решение от 13.08.2020 г.
на председателя на ПП и чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква Национална конференция на партията на
17.10.2020 г. в 11 ч. в София, ул. Христо Белчев
№ 21 – Дом-паметник на военноинвалидите, при
следния дневен ред: 1. отчет на председателския
съвет; 2. отчет на контролния съвет; 3. предложение за промяна в устава и управителните органи
на ПП ОНБ, както и символите на партията; 4.
обсъждане и гласуване на предложените промени;
5. предложения и избор на новите управителни
органи на ПП ОНБ; 6. разисквания по актуални
политически и обществени теми по предложение
на делегатите. При липса на кворум Националната конференция ще се проведе същия ден, на
същото място и при същия дневен ред един час
по-късно независимо от броя на присъстващите
делегати на основание чл. 14, ал. 3 от устава и
чл. 27 от ЗЮЛНЦ.
6571
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Организация на евреите в България „Шалом“
на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 31,
ал. 1 от устава на сдружението свиква редовно
общо събрание на 25.10.2020 г. в 9 ч. на адрес:
София 1303, бул. Ал. Стамболийски № 50, зала
„Йерусалим“, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на управителния съвет
за периода 2016 г. – 2020 г.; проект за решение:
общото събрание приема отчета за дейността
на управителния съвет за 2016 г. – 2020 г. и
освобождава членовете му от отговорност за
дейността им през 2016 г.; 2. приемане на годиш-
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ните финансови отчети на сдружението за 2016,
2017, 2018 и 2019 г.; проект за решение: общото
събрание приема годишните финансови отчети
на сдружението за 2016, 2017, 2018 и 2019 г.; 3.
приемане на доклада на контролната комисия
на сдружението за периода 2016 – 2020 г.; проект
за решение: общото събрание приема доклада на
контролната комисия на сдружението за периода
2016 – 2020 г.; 4. освобождаване на председателя
на консисторията, освобождаване на председателя
на консисторията от отговорност за дейността
му през мандатния период; проект за решение:
общото събрание освобождава Александър Хуго
Оскар от длъжността му като председател на
консисторията; общото събрание освобождава
председателя на консисторията от отговорност
за дейността му през мандатния период; 5. обсъждане на кандидатурите за председател на
консисторията, които са заявени в едномесечен
срок преди провеждане на общото събрание
и са публикувани във в. „Еврейски вести“, и
избор на нов председател на консисторията;
проект за решение: на основание чл. 31, ал. 3
от устава на ОЕБ „Шалом“ общото събрание
обсъди кандидатурите за председател на консисторията, заявени в едномесечен срок преди
провеждане на общото събрание и публикувани
във в. „Еврейски вести“, и избира нов председател на консисторията съгласно обсъжданията и
резултатите от гласуването; 6. освобождаване на
членовете на управителния съвет и избор на нови
членове; проект за решение: общото събрание
освобождава членовете на управителния съвет
и избира нови членове съгласно направените
предложения и резултатите от гласуването; 7.
освобождаване на членовете на изпълнителното
бюро и избор на нови членове; проект за решение: общото събрание освобождава членовете
на изпълнителното бюро и избира нови членове
съгласно направените предложения и резултатите
от гласуването; 8. освобождаване на членовете
на контролния съвет и избор на нови членове;
проект за решение: общото събрание освобождава членовете на контролния съвет и избира
нови членове съгласно направените предложения
и резултатите от гласуването; 9. приемане на
промени в чл. 9, чл. 10 и чл. 31, ал. 1 от устава
на сдружението; проект за решение: приема
промени в чл. 9, чл. 10 и чл. 31, ал. 1 от устава
на сдружението; 10. разни. Регистрацията за
участие в ОС ще започне в 8 ч. При липса на
кворум ОС ще се проведе по реда на чл. 32 от
устава от 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Членовете на сдружението могат
да се запознаят с изготвените предложения за
промени в устава и със заявените на основание
чл. 31, ал. 3 от устава на сдружението кандидатури
за председател на консисторията всеки работен
ден между 9 и 17 ч. от деня на обнародване в
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„Държавен вестник“ на настоящата покана до
деня на провеждане на общото събрание в офиса
на сдружението на бул. Ал. Стамболийски № 50.
6590
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„ А . Л.Д.О. – А л тернат и ви за образова ние и
икономически растеж“ – Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.10.2020 г. в 12 ч. в седалището и адреса на управление на сдружението в Пазарджик, ул. Пирдоп
№ 4, вх. Б, ет. 6, ап. 40, при следния дневен ред:
1. докладване на молба от Тодор Маринов Миков
за напускане на сдружението като член и член
на УС на сдружението; 2. докладване на молба
от Поля Георгиева Стоименова за приемане като
член на сдружението, след като се е запознала и
приема устава, и решение; 3. приемане на отчет за
дейността на УС и финансов отчет на сдружението
за изминалата 2019 г.; 4. приемане на промени
в устава: в чл. 23, т. 2: „Ако в срок 1 месец от
искането за свикване на общо събрание УС не
отправи покана за свикване на общо събрание, то
се свиква от съда по седалището на сдружението
по писмено искане на заинтересованите членове или овластено от Агенцията за вписванията
лице.“; чл. 23, т. 3: „Свикването на общо събрание
на сдружението се извършва чрез покана, поставена на входната врата на седалището и адреса
на управление на сдружението. Поставянето на
поканата се удостоверява с протокол, подписан
от двама от членовете на УС.“; чл. 23, т. 4: „Поканата за свикване на общо събрание трябва да
бъде поставена минимум 15 дни преди датата на
общото събрание на сдружението.“; 5. текущи и
разни. При липса на кворум на основание чл. 26
от устава на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание се отлага с един час по-късно
на същото място и при същия дневен ред в 13 ч.
Писмените материали, свързани с дневния ред,
ще бъдат на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението в Пазарджик,
ул. Пирдоп № 4, вх. Б, ет. 6, ап. 40.
6636
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Футболен клуб Родопи – с. Дебръщица“ – с. Дебръщица, област Пазарджик, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 16.10.2020 г. в 19 ч. на адрес: с. Дебръщица,
в салона на читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1924“, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет на сдружението;
2. приемане на промени в устава на сдружението;
3. промени в членския състав на управителния
съвет на сдружението – освобождаване и избор
на нови членове на УС; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
6602

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Народно събрание № 2, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс Принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

